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Даша Неделкова - „Лодки“ Даша Неделкова - „Лодки“ 

„Животът ми преми-
на в едно вълнение” 
– споделя гениални-
ят Микеланджело в 
своите биографични 
бележки. Много ве-
кове след него истин-
ските творци знаят, 
че това вълнение е из-
ключителна възмож-
ност за тези, които са 
обсебени от идеята, 
желанието , 
от неотмен-
ната необхо-
димост да се 
занимават с 
изкуството 
на четката и 
длетото – ма-
гията, наре-
чена живо-
пис.
Учили сме, 
че изкуство-
то се ражда 
от живота /
нали всич-
ко беше от-
ражение на 
действител-
ността/. Но 
не може да 
се отрече, че 
тази специ-
ална човеш-
ка дейност се 
влияе и от начина, по 
който други творци, 
живели много преди 
нас, по свой начин са 
видели и отразили в 
творбите си своето 
битие, заобикаляща-
та ги природа и не-
разривната връзка с 
нея. Съвременните 
художници се ръко-
водят от високата цел 
не просто да пресъз-

дават и прерисуват 
онова, което Творецът 
е създал, а използвай-
ки ума си да изразят 
емоцията, породена 
от отношението към 
природата и връзката 
и с човека.
Ако картините на 
днешните художни-
ци не копират точно 
действителната при-

рода, това не бива де 
се окачествява като 
творческо безсилие 
и липса на талант, а 
като израз на отноше-
нието на творците към 
природата, вътреш-
ното им състояние, 
собствената им твор-
ческа интерпретация, 
свързана с търсене на 
такива духовни изме-
рения, чрез които из-

разяват себе си. 
Тези разсъждения са 
свързани с открива-
нето на изложбата 
„Споделена красота” 
в нашата Художест-
вена галерия. Това е 
поредният показ на 
творческите вижда-
ния на 11 български 
художници, участни-
ци в ежегодния пле-

нер /рисуване на от-
крито/ „Художници, 
Балчик, Любов”, кой-
то се провежда за 15 
– и път в нашия, лю-
бим на артистичните 
среди, град. Участват 
11 изявени български 
художници /един по-
смъртно, повечето по-
знати на балчишката 
публика от ежегодно-
то им участие – като 

сем.Яневи, Силви Ба-
сева, Г.Липовански и 
др./
Изложбата откри Ан-
дрей Янев. Той отдели 
специално внимание 
на скоро починалия 
художник Петър Са-
вов, чиито 
к а р т и н и , 
притежание 
на балчиш-
ката галерия, 
бяха изложе-
ни в централ-
ното фоайе 
на галерия-
та. А.Янев 
сподели, че 
Петър Савов 
е един от ос-
нователите и 
неразделна 
част от екипа 
на пленера. 
„За да изме-
няш пътя си, 
трябва да се 
слееш с него 
и той праве-
ше това по 
най-добрия начин, с 
лекота, финес и много 
любов.” Изложени-
те платна и графики, 
притежание на гале-
рията, характеризират 
починалия художник 
като творец с богата 
творческа фантазия и 
интересни решения в 
живописта.
Андрей Янев пред-

стави и останалите 
художниците, анали-
зирайки творческите 
им виждания, отразе-
ни в изложените твор-
би. Зрителите не биха 
могли да не се порад-
ват на колоритните 
платна в розово-чер-
вено и многоцветно на 
Атанас Камбуров; на 
монохромните сиви 
пейзажи на Николай 

От 2 до 30 август 2016 
година в Художествена 
галерия – гр. Балчик ще 
бъде показана изложба 
на сдружението на ху-
дожниците „Ателие 13“ 
от гр. Добрич. 
От няколко години през 
месец август „Ателие 
13“ гостува на галери-

ята в Бал-
чик и така 
това се 
превръща 
в тради-
ция. Тази 
година из-
ложбата е 
посветена 
на дваде-
сет и пет 
годишни-
ната от 
о с н о в а -
ването на 
групат а . 
Един от 
членовете 
Х р и с т о 
Констан-
тинов ще 
се пред-
стави със 
с а м о с -
тоятелна 

изложба – живопис, като 
картините са нарисувани 
специално за тази излож-
ба. 
В общата изложба на 
„Ателие 13“ ще бъдат по-
казани творби на худож-
ниците: Христо Кралев 
– живопис, Георги Атана-

сов – графика, Венета 
Ганчева – живопис, 
Николай Тодоров – жи-
вопис, Георги Събев 
– скулптура. Всеки ар-
тист
следва собствен път 
на развитие, има свой 
собствен изграден 
стил, така че изложбата 
ще бъде изключително 
интересна. Целта на 
художниците е да  по-
кажат на обществе-
ността от град Балчик 
и на гостите на града 
най-новите си  произ-
ведения на изкуството, 
които ще задоволят 
естетическия вкус на 
всеки ценител на съ-
временното изобрази-
телно изкуство. Те мо-
гат да бъдат откупени 
и да станат една под-
ходяща и ценна придо-
бивка за всеки дом или 
офис.
Откриването на из-
ложбата ще бъде на 
2 август 2016 год. от 
18.00часа в 
Художествена галерия 
– гр. Балчик.
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Бузов; на „Споделе-
ната красота” на Женя 
Адамова; на лодките в 
светло-бежево „Камен 
бряг” на Даша Недял-
кова; на интересните 
решения на Ралица 
Карапантева „Прог-

ноза за времето”; на 
перуниките във въл-
шебните градини на 
Силви Басева; на ре-
лефните изображения 
на Роберт Цанев; на 
интересните вижда-
ния на Георги Липо-
вански „Скалата”…
Съвсем скромно 
А.Янев отбеляза свое-
то участие, напомняй-
ки за предстоящата му 
самостоятелна изява в 
галерията на Двореца 
– „Тихото гнездо”. 
По утвърдена и дос-
та приятна традиция 
откриването на из-
ложбата „Споделена 

красота” продължи с 
непринудени разгово-
ри на чаша бяло вино, 
кола и ядки – почерп-
ка, предразполагаща 
общуването между 
любителите на живо-
писта и нейните съз-

датели.
И отново за естети-
ческите виждания 
на  творците, както 
на участниците от 
„Художник, Балчик, 
Любов”, така и за по-
вечето съвременни 
майстори на четка-
та – те ни показват 
света и природата по 
– различни. Срещаме 
нестандартни идеи и 
иновационни техники 
за изображение, изло-
жените творби често 
са резултат на експе-
риментаторски дух и 
естетически прово-
кации. За зрителя об-

разната символика е 
често трудна за разби-
ране, особено за тези 
от нас, които търсят и 
в лиричните настро-
ения на художниците 
почти физическа при-
лика на изобразява-

ния предмет, каквато 
не ще намерим днес, 
дори в художестве-
ната фотография. Ръ-
ката на съвременния 
художник се движи 
от ума и сърцето му, 
от чувствата, които 
предизвиква у него 
природата, независи-
мо дали става дума 
за живописните бал-
чишки багри, за сли-
ващото се с лазура на 
небето море или прос-
то за един кипарис от 
градината на Двореца.
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