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Глътки радост – впечатления 
от изложбата на Ан дьо Колбер-

Христофоров и Елена Панайотова
ДКИ КЦ Двореца-Балчик. 05.07.-24.07.2019

Отдавна не съм получавала 
толкова много положителни 
емоции от изложба. Живо-
писните платна, гоблените, 
географските изображения. 
Две художнички – фран-
цузойка и българка с две 
различни възприятия на 
околния свят и изкуството. 
Едната художничка предла-
га феерия на цветове и емо-
ции. Другата – сдържана и 
лаконична в палитрата си 
и в разкриването на своето 
вътрешно състояние.
Г-жа Жени Михайлова при 
откриването на изложба-
та подчерта най-важното в 
творчество и на двете: сила-
та на цветовете, усещане за 
топлина и свобода, атмос-
ферата на любовта и много, 
много философия.
Преди изложбата чух много 
хубави неща за семейството 
Христофорови. Те живеят 
в Париж. Ан дьо Колбер-
Христофоров е родена в 

Южна Франция, в Прованс. 
Супрузите са известни в 
България. Една от гостен-
ките на откриването каза, 
че е гледала документален 
филм за тях по българска 
телевизия. По-късно полу-
чих допълнителна инфор-
мация. При тях постоянно 
живеят студенти, които 
изучават различни специ-
алности – финанси, право, 
икономика. Вече 79 човека 
са минаха през семейството 
им. Интересно, че няма ху-
дожници сред тях. В момен-
та например те имат 4 сту-
дента в дома си, 3 българи и 
1 французин.
Хората, които бяха на тази 
церемонията, бяха особени. 
За втори път присъствах на 
подобно събиране. Основно 
англо и френски говорящи 
хора, журналисти от реги-
она, приятели и познати 

на художничките. Всички 
хора,присъстващи на из-
ложбата, и аз самата, полу-
чихме голямо внимание от 
художничките, въпреки че 
не сепознавахме. Виждайки 
непознато лице, френската 
художничка веднага дойде 
при мен, за да ме привет-
ства. За мен това беше пър-
вата среща с Ан дьо Колбер- 
Христофоров и бях приятно 
изненадана. Аристократка, 
потомка на френски поли-
тик и финансов министър на 
Луи ХIV - Жан Батист Кол-
бер. Високият ѝ  ранг дик-
туваше доброжелателност 
към всички хора и откри-
тост при общуването . Имах 
възможност да говоря с нея 
на няколко пъти. Първият  
път попитах дали наистина 
е баронеса, както беше спо-
менато. Тя, отговаряйки на 
моя въпрос, погледна наго-
ре, показа с палец нагоре и 
каза: “Моят статус е още по-

висок!“ Аз веднага разбрах  
- херцогиня.
Ан Дьо Колбер сподели, че 
рисува още от дете. Семей-
ството, разбира се, не под-
крепя желаниетоѝ да се раз-
вива като художник. Затова 
тя избира преподавателска-
та дейност. Но рисуването 
си остава завинаги в нея, 
защото тя е толкова енер-
гична и емоционална, че 
има нужда от изразходване 
на енергията. Тя е на 85 го-
дини, обаче  изглежда по-
млада. По време на нашата 
частна беседа тя ми каза, 
че рисуването е източник 
на нейното здраве и актив-
ност. Мисля, че тя излъчва 
за нас своята енергия и ед-
новременно взима част от 
тази преобразена енергия 
за себе си.
Затова, първо, на какво 
обърнах внимание: това 

буйство на цветове и лю-
бов към живота. Енергията 
се излива. Тя идва отвътре. 
Линиите, не само дават 
изображения, те показват 
движение, както на самите 
предмети, така и на настро-
ения с всички изблици на 
сила. Прекрасен пример 
за енергетически украсена 
живопис. Затова започнах 
с нейните работи, забра-
вяйки на момент за другата 
художничка.
Докато разглеждах  залата 
с произведенията на ху-
дожниците, се присъеди-
нявах към различни групи 
от гости. Чух много инте-
ресни неща, свързани с Ан 
дьо Колбер-Христофоров и 
нейното семейство.
Художничката е правила 
много изложби. Участвала 
в редица самостоятелни и 
групови изложби – САЩ, 
Франция, Южна Корея, 
Германия, Италия, Холан-

дия, Белгия, Япония, Ал-
бания, Бразилия. Но Бъл-
гария си остава голямата 
ѝ любов. Това е напълно 
разбираемо – тя е омъжена 
за българин. Боян Христо-
форов е лекар, професор, 
известен както в България, 
така и във Франция. Той е 
от Балчик и е живеял тук 
последно през лятото на 
1946 г. И за двамата съпрузи 
е изключително преживява-
не, когато могат да дойдат 
в Балчик. Те са наистина 
щастливи тук. Ан дьо Кол-
бер-Христофоров обича 
много този град в скалите. 
Ние знаем, че не само тя – 
много художници са идвали 
тук и са рисували Балчик . 
Това е място, където можеш 
да докоснеш природата и 
да станеш свободен. Когато 
човек е свободен, той може 
да създаде красиви картини. 

Художничката има творби , 
които са инспирирани и от 
мястото на изложбата  – от 
Двореца.
Хората виждат Балчик така, 
как тя го вижда – в бяло, 
жълто, зелено, червено, ро-
зово, оранжево. Тя рисува 
това, което я впечатлява. Не 
прави предварителни скици, 
не копира, не взима схеми 
от пейзажа. Нейната рисун-
ка не е фотографско изобра-
жение на реалността. Само 
схематични силуети на дър-
вета. Вълнообразни движе-
ния на клони. Къщи с пре-
калено голямо количество 
на прозорците. Само идеи 
за цветя, а не самите цветя. 
Многократно използване на 
образа на слънце. А слън-
цето – това е главен символ 
на съзидателна енергия. То 
се появява в различни цве-
тове: жълто-синьо, черве-
но-розово, тъмно-зелено. 
Дърветата са също интерес-
ни. Тези картини трябва да 
разглеждаш внимателно, не 
бързайки - за да получиш 
удоволствие от тях.
На изложбата можем да ви-
дим три гоблена. Прекрасни 
са! Тя са създадени от много 
талантливи ръце! Интере-
сен е начинът, по който са 
направени. Художничката 
прави рисунка на картон. 
Има една българка, която 
тъче гоблени по тези рисун-
ки. Тя се казва г-жа Колис-
таврова и живее в София. 
Жените се разбират много 
добре - абсолютно точно, 
защото между този, който 
рисува, и този, който тъче, 
трябва да има споразуме-
ние.
Случайна ли е тази излож-
ба на две авторки? Не, не 
е случайна.Дългогодишно 
приятелство ги свързва. 
Елена Панайотова е братов-
чедка на Боян Христофоров. 
Тя е родена в София, в се-
мейството на художници. 
Завършва Художествената 
академия по специалност 
„Живопис”, класа на проф. 
Добрев. Има вече 25 самос-
тоятелни изложби в Бълга-
рия, Германия, Македония, 
Франция, Австрия и други 
страни, като е участвала и 
в групови изложби и много 
проекти.
Ан дьо Колбер-Христофо-
ров и Елена Панайотова са 
от различни поколения, оба-
че се разбират добре. Колко 
са различни техните работи, 
каза българската художнич-
ка, но са много свързани - 
именно с природата.
            Людмила ПЕТРОВА

Международен форум 
„Българско наследство“ – Балчик, България

International forum „Bulgarian heritage” – 
Balchik, Bulgaria

З А Я В К А

за участие в Международния форум
 „Българско наследство” 

28-30 август 2019 г.

/Творческа категория: певчески групи/

От /читалище, клуб /
п.к 9374гр./с. 
ул.”, № 
Община Добричка  Област Добрич
Телефон    e-mail 
Художествен ръководител: 
Брой на самодейците от колектива:

За всяка група се прави отделна заявка, ако има няколко състава от едно чи-
талище или клуб

Име на групата/индивидуалния участник: 
Ръководител: 
Репертоар/тема: 
1.
2.
Времетраене /макс. 6 минути/
Без такса за участие. 
До 31 юли 2019 г. следва да се внесат средствата за нощувка и прехрана, спо-
ред Условията за пребиваване на форума, разпространени в Интернет и в 
сайта на МФ „Българско наследство”. Инфо на тел.+359 899 655 249 

                   Банка СИБАНК България
                   BIC BUIВ BG SF
                   IBAN BG 95 BUIВ 98881049067900 
                   Сдружение “Българско наследство”  
                      
Основание:
1. За деца до 18 г. пълен пансион в триместна стая  18 евро на ден;
2. За лица навършили 18 – 20 г. 21 евро на ден
3. За лица навършели 20 г. - 24 евро на ден

Молим Ви, със заявката да ни изпратите и фотоматериали, които да из-
ползваме за рекламните цели на форума – афиши, дипляни, сайт и профил във 
Фейсбук (до 10 мб). При запълване програмата на форума, организационният 
комитет си запазва правото да отказва заявки. 

Дата:16.07.2018г.                                                       Заявител:Марияна Митева
         Гр./с.Котленци 

Приключи успешно Четвъртият фестивал на Двореца в Балчик - „Пя-
съчни творения“. Главният идеен носител  и организатор е ученикът от 
9 клас Мартин Кръстев. Той е доволен от това,че фестивалът става все 
по-популярен и международен. Тази година награда от вестник „Балчишки 
телеграф“за креативност получиха малките певици от“Септима“, с р-л 
МаринаМорозова, към НЧ „Васил Левски 1959“ Балчик, които стават все 
по-добри и редовни участници във 
фестивала „Пясъчни творения“.                                        Фото: Маруся КОСТОВА  


