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Пътуване сред багрите на морските 
приказки на Велина Христова

Лято е и морето разпраща 
своите първи покани за 
незабравими пътешествия 
край скалистия си бряг, а 
защо не и за естетическа 
разходка из художестве-
ната галерия на красивия 
Балчик. Да се одухотво-
рим с уникалните поцвят, 
композиция и формаплат-
на на художничката Вели-
на Господинова – майстор 
на омагьосващи произве-
дения на изкуството, в 
които поглежда света на-
опаки в търсене на креа-
тивни интерпретации. 
Картините на Велина са 
наситени с емоционален 
и философски заряд,про-
странството е осезаемо, 
усеща се диханието на 
обектите, а светлината 
като че ли огрява мистич-
ния свят на една душев-
ност, обречена на живот в 

багри. 
Пътувайки сред багрите, 
талантливата художничка 
винаги подготвя по нещо 
специално за своите при-
ятели и почитатели. И 
този път, вярна на себе 
си, ще ни изненада , като 
ни въведе в нестандарт-
ното дизайнерско реше-
ние за кръглата форма на 
платната. Това провокира 
множество асоциации – от 
осмислянето на кръговра-
та на живота през равно-
сметката и надеждата до 
вечното пътуване във вре-
мето. Не случайно този 
кръг, символизиращ кон-
цепцията за оцялостеност 
на великия предел между 
вечно разменящите се и 
преливащите се противо-
положности, логично зае 
отправната точка в на-
стоящото пътуване сред 

багрите на даровитата ху-
дожничка, чиято последна 
изложба „Живопис– мор-
ски приказки“ гостува в 
гр. Балчик, от 30 юли до 
20 август, тази година.
Картините на Велина Го-
сподинова създават усе-
щането за море, морските 
пейзажи и легенди, вдъх-
новени от морето и из-
виращи от душата. Те са 
късчета душевност, пога-
лени с лъчите на изгрева 
и залеза, прегърнати неж-
но от синия хоризонт на 
всевремието. В морските 
пейзажи се долавя пулсът 
на морето – усмивката, 
тъгата, шепотът на въл-
ните. В колорита преоб-
ладават цветовете на въл-
нението и водовъртежите, 
на морската стихийност 
и покой, на необяснимата 
мистерия на морския бряг, 
но най-осезаемо е сякаш 
присъствието на тишина-
та, представена в идейния 
смисъл на автентичната 
красота в природата.
По своя маринистки по-
черк картините на Велина 
ни отвеждат към морето 
на Александър Мутафов, 
Виолета Масларова и 
Марио Жеков, но създа-
ват неподправеното про-
странство на спокойното 
море, преминало през 
стихията на живота. 
В творчеството на Ве-
лина Господинова се на-
блюдава тенденция към 
експериментиране, както 
по отношение на техни-
ките на рисуване, така и 
по отношение на визуа-
лизирането на впечатле-
нията. Съвсем в зората 
на своя творчески път 
художничката разчита на 
дизайнерските възможно-
сти на плаката и проекта. 
Събирайки опит и впечат-

ления, цветовите реше-
ния стават все по-смели, 
интерпретациите – все 
по-креативни, а детайлите 
оформят живописните ес-
кизи на чувствителността 
и неспирното пътуване 
към себе си. Палитрата 
се пълни с нови и нови 
цветове и тонове – с тези 
на импресията, на пей-
зажа, на романтичния 
мистицизъм, на графич-
ната живопис. Всъщност 
пътуването сред багрите 
е своеобразно самопреот-
криване чрез творчество-
то. Вгледаме ли се обаче 
в паузите на изявите, не 
ще ни убегне и още нещо 
– времето, изпълнено с 
покой – онзи необходим 
фактор за баланс между 
мълчаливото съзерцание 
и вихъра на творческия 
магнетизъм в творческата 
животопис на истинския 
художник.
Изкуството на Велина 
Христова Господинова е 
laveritemomentanee. Тази 
моментна истина на душа-
та и сърцето, на най-инти-
мните, съкровени мисли 
и чувства, тя успява да 
претвори в пластически 
осмислени форма и цвят. 
Поетеса в живописта, Ве-
лина Господинова създава 
в картините си свое твор-
ческо пространство, в ко-
ето всеки предмет, обект 
и същество имат свой 
собствен живот, носят 
собствен смисъл. Велина 
е изключителен майстор, 
владеещ до съвършенство 
тайнството да вдъхне жи-
вот на инертната материя 
да преобразява невидимо-
то в зримо, а конкретните 
места и реалии – в друга 
вселена.

2021, М. Трифонова

Благородство, което лекува

В това се убедихме всич-
ки, дошли на 18 юли 2021 
г. в ДКИ КЦ „Двореца” 
Балчик на отлично по-
дредената изложба със за-
главие “Иконата на моята 
душа”, за да усетим как се 
поражда духовната енер-
гия, която придават пра-
вославните християнски 
икони от различни свети-
лища на човешката вяра.
Такива икони е създал и 
румънецът Доринел Ко-
ман, който е роден в гр. 
Коман преди 58 години. 
Завършил е художествен 
институт в гр. Яш. Творец  
е по наследство, баща му 
също е бил иконописец. 
Иконите, които е нарису-
вал Доринел, носят на-
шата вяра в прошката и 
силата на човешкия дух. 
Един съвременен румън-
ски Захари Зограф, дошъл 
в нашата Североизточна 
България. Неговите тър-
сения са осъществени в 
църквите  на гр. Сили-
стра, Тутракан, Дулово, с. 
Царево- Варненско... Ще-
дро е раздал своя талант, 
в името на нашия Спаси-
тел- Исус Христос, като е 
възкресил тези моменти 
на смирение и духовно 
равновесие, без да нарани 
никого, за да усетим чо-
вешката си природа, своя-
та непринуденост и грехо-
вете, които ни съпътстват, 
извършвайки ги “волно 
или неволно”. Виждаме 
смирението и страдание-
то, изписано върху ли-

Художникът-иконописец Доринел Коман пред нарисувания от него 
портрет -икона “Мама”.                     Фото: Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

цето на нашия Спасител, 
което се е запечатало по 
“Виа долороса”/пътя на 
болката/, когато Верони-
ка изтрила лицето му от 
кръвта, потекла навсякъде 
по тялото му. Сега ориги-
налът се пази в  Италия, 
като по-късно Вероника е 
призната за  покровителка 
на фотографите. 
Коман е пресъздал икони-
те на нашия Свети Йоан 
Кръстител, Димитър Бе-
сарбовски-сега покро-
вител на гр. Букурещ, 
Св. Спиридон, Богоро-
дицата...Всички обвити 
в светлина, тръгваща от 
очите, за да се превър-
не в неразгадаема магия. 
Всяка икона е обвита в 
размисъл и съдбовно про-
рокуване със скрита печал 
и мъдрост, притаена във 
времето. Коман представя 
в изложбата сполучливи 
интерпретации на кар-
тините, от които мъдро 
ни гледа неговата баба 
Мария, тъжният негов 
автопортрет, когато баща 
му си е отишъл от този 
свят - прощавайки навяр-
но на всички ни. Образът 
на тяхната царица Мария 
също не е пренебрегнат и 
отвсякъде ни следеше със 
своя властен поглед- от-
всякъде...
Доринел Коман е худож-
ник, на когото можем да 
разчитаме и да станем 
негови съмишленици от 
пръв поглед. Отдалече си 
личеше благородникът, 

скрит в него, който не оби-
ча лекомислени въпроси, 
знаейки, че отговорите 
ограничават, а въпросите 
дават чувство за свобода. 
Това лъхаше и от негови-
те картини-икони, кои-
то предизвикват поклон 
пред вярващите в Атон, 
намерили своето душев-
но равновесие и мир. Ко-
ман рисува с неподправе-
но чувство за търсената 
истина, правдивост, сми-
рение и прошка-това е 
неговото удовлетворение 
от вярата, че хората ще 
станат по-добри. 
Ние-хората! Да забравим 
омразата и лакомията за 
чуждото, заблуди и не-
вярни помисли, да не се 
надяваме само на Божи-
ята промисъл, която да 
ни поведе по правилния 
път, защото Господ е в 
нас самите и най- пра-
вилният път да стигнем 
за най- кратко при него, 
са иконите и молитвите, 
произнесени от нас- греш-
ните. Най-важното е да не 
се страхуваме, когато за-
станем пред тях, а да по-
вярваме в силата и спра-
ведливостта, с които бди 
и отговаря за всички нас 
Висшият разум. Именно 
това послание към всички 
нас прониква от произве-
денията на Доринел Ко-
ман - човекът от Румъния, 
с голямо Ч. Как да не сме 
благодарни и признателни 
на такъв Човек?
Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

Седмица на италианската култура
От 20-30 юли 2021г. 
ДКИ КЦ “ДВОРЕЦА” 
представя “Седмица 
на италианската култу-
ра”в “Каменна зала”:
-експозиция “Данте 
Алигиери-700 годи-
ни”-от 20-30.07.- “Ка-
менна зала”
-класическа китара, ци-
гулка и пиано-23.07.
-”На ръба на 
пътя”-сборник пое-
зия на Никола Роми-
то-23.07.
-класическа китара- 
Нимфеум на 28.07 от 
19:45ч.
-”Музиката на Ита-
лия” на открита сцена 
-28.07. от 21:00ч. 
На 23.07.2021г. от 
17:00ч. Ви каним на 
официално откриване в 
“Каменна зала”.

Заповядайте на 31 юли, събота от 18.00 часа в 
Художествената галерия!

Тогава ще бъде откри-
ването на изложбата 
„Ритъм” на художника 
Николай Тихолов. Ав-
торът е познат на бал-
чишката публика от 

2019 г., когато със сво-
ята съпруга Детелина 
Тихолова представиха 
изложбата „Два свята”и 
от 2018 г., през която 
художникът представи 

своята самостоятелна 
изложба „Усещане”.
     Тази година Николай 
Тихолов ще представи 
живопис и керамика. 
Вдъхновен от темата 
за ритъма, който е на-
всякъде около нас и 
вътре в нас, ще можем 
да погледнем в създаде-
ния от него свят. Твор-
чеството на художника 
е изпълнено с много 
цвят, то е декоративно, 
но напълно свързано с 
природата, земно, то-
пло и любящо, напо-
мнящо за роден дом. 
Танцова формация 
„Нова генерация”- гр. 
Кюстендил, ще съпът-
ства събитието.

Още за автора:

Николай Тихолов е ро-
ден в гр. Кюстендил 
през 1968 г.
Завършил е Средно ху-
дожествено училище 
по приложни изкуства, 

гр. София (1987) и Пе-
дагогически колеж 
по изобразително из-
куство в гр. Дупница 
(1991). Притежава 
майсторско свиде-
телство по иконопис 
и керамика от Нацио-
налната занаятчийска 
камара (2003).
Работи в областта на 
приложното изкуство. 
Рисува копия на изве-
стни български икони, 
но създава и авторски, 
като най-малката ми-
ниатюра е с размери 
1 см х 1см. Изографи-
сва параклиси и цър-
кви. Представя икони, 
живопис, керамика, 
стъклопис, тексти-
лен колаж на общи и 
авторски изложби, 
но  е познат  най-вече 
с дървените рисувани 
яйца с икони.

Николина Похлупкова 
– уредник-екскурзовод 

– ХГ-Балчик


