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щите си припомниха 
историческите събития 
от този период, гово-
риха за саможертвата 
, революционния дух 
и порив за свобода на 
българката, сравнявана 
с Жана д’Арк.

Интересна е съдбата 
на Панагюрското знаме 
след потушаването на 
въстанието . Турците 
го вземат от вратата на 
въстаническия щаб, къ-
дето било заковано. Три 
години след Освобож-
дението , през 1881 го-
дина, в Министерството 
на вътрешните работи се 

На 29 юли  се навърш-
ват 100 години от смър-
тта на Райна Княгиня 
/ Райна Попгеоргиева 
Футекова/- българска-
та учителка, извезала 
знамето на Априлското 
въстание.

По този повод , като 
част от инициатива-
та „Влиятелни жени 
в историята на Бълга-
рия”, Библиотеката при 
НЧ” Паисий Хилен-
дарски-1870” проведе 
литературни срещи с 
членовете на Пенсио-
нерски  клуб № 1 и клуб 
„Здраве” . Присъства-

получава писмо от бивш 
турски офицер, който 
предлага реликвата за 
200 лири, но никой не 
му обръща внимание.

Да си спомним за една достойна 
българка

Самостоятелна изложба на Вера 
Пенева в галерия “Тунела” на 

ДКИ КЦ “Двореца”

Присъстващите в библиотеката читателки. Фото: НЧ „Паисий 
Хилендарски 1870“ Балчик 

Така оригиналното зна-
ме се загубва. През 1901 
година се честват 25 
години от Априлското 

Паметникът на Райна Княгиня в 
гр.Панагюрище. Фото: Маруся КОСТОВА 

Ушитото от Райна Попгеоргиева знаме 
за бъдещото българско въстание.                                                             

                         Фото: Маруся КОСТОВА 

въстание. Райна Попге-
оргиева  Футекова-Ди-
пчева  ушива три копия 
на знамето  и се снима 
пред  едно от тях. Горда-
та българка застава пред 
нето  с въстаничeска 
шапка на главата , а в 
ръцете си държи сабя 
и пищов. Тази снимка 
влиза трайно в истори-
ята и се репродуцира 
всеки път , когато стане 
дума за въстанието в 
Панагюрище.

От 20 юли до 10 ав-
густ в библиотеката е 
подредена витрина от 
библиотечни документи 
за живота и делото на 
народната героиня, кои-
то могат да се разгледат 
и да се заемат за дома .

Художникът Евгений Петров с 
експозиция в КЦ “Двореца” Балчик от 

16 до 31 юли 2017 г.

и започва нова. Струва 
ми се, че художникът 
преживява своя сюжет 
и оставя в творбата си 
част от своето сърце. 
Той свършва своята 
работа, а ние - зрите-
лите, започваме наша-
та – съзерцанието и 
размислите.

Вярна е забележка-
та, че Евгений Петров 
работи на границата 
между абстракцията 
и обективната реал-
ност. Понякога виждаш 
само цветни петна – 
например „Цветя I”или 
„Рози”. Интересен в 
тези картини е фактът, 
че когато ги гледаш от-
близо, а не от разстоя-
ние, виждаш по-дебе-
лите слоеве  боя  – мес-
тата, които художникът 
е искал да подчертае. 
Тези натрупвания  раз-
криват неговата тех-

Евгений Петров жи-
вее повече от 10 го-
дини в гр. Пловдив и 
името му е познато на 
почти всички  пловдив-
чани. Сега хората в гр. 
Балчик, благодарение 
на лятната културна 
програма на КЦ „Дво-
реца”, имат възмож-
ността да се запознаят 
с неговото творчество.

Евгений Петров е ху-
дожник на свободна 
практика. Получих впе-
чатление след разгово-
ра с него и разглежда-
нето на творбите му, че 
той рисува, защото са-
мият процес на създа-
ването на една картина 
е много интересен за 
него лично. Случва се 
така, че понякога кар-
тината, над която той 
работи в момента, не 
го интересува повече и 
той я оставя на страна 

ника и процеса на съз-
даването на платното. 
Цветята не са рисувани 
с фотографска точност 
–те са само набързо 
нахвърлени, но впечат-
ляващи, цветни компо-
зиции. Реалните неща 
са дадени със своите 
названия-кодове. При-
емаш информацията 
и започваш да обмис-
ляш сюжета. Така и ти 
самият ставаш  част 
от представената твор-
ба. Ако имаш подобна 
картина в своята къща, 
няма да се умориш от 
разглеждането ѝ. За 
съжаление, черно-бе-
лите илюстрации не 
дават пълна представа 
за картините.

Интересни са работи-
те с изображението на 
сградите – само цвет-
ни квадрати, които из-
глеждат като парченца 

от едно шарено одеяло. 
Красиво с цветовете и 
композицията.

Диптихът „Пътят към 
себе си” винаги ще съ-
бужда въображението. 
Можеш да го разглеж-
даш от долу нагоре и 
от горе надолу. Това 
дава различно възпри-
емане на ценностите и 
приоритетите. Това е 
интересно и с естети-
ческа полза за нас.

Най-голям интерес 
у мен извикаха карти-
ните в кафяво-жълти 
тонове. Те са красиви 
за погледа и лично-
стното възприемане. 
Ние самите, нашият 
бит и красивата при-
рода наоколо е същата. 
Само да не разрушава-
ме, каквото ни е дадено 
и да се стремим към 
хармония между себе 
си и околния свят.

В картините на Ев-
гений Петров виждаме 
например началото на 
деня – събуждането на 
природата. Или хармо-
ничното вписването на 
нашия ежедневен  жи-
вот в тази част на пла-
нетата, където живеем. 
Виждаме присъствието 
на природните стихии 
– въздух, вода, свет-
лина, и пъстротата на 
природата, от която 
вземаме нашата, чо-
вешката палитра от 
цветове.

Благодаря за това на 
художника.

Людмила ПЕТРОВА

произве-
денията 
на Вера 
П е н е ва 
п р а в и 
впечат-
л е н и е 
нейната 
зрялост 
и завър-
шено ст 
като ав-
тор. Те 
с а  в и -
з у а л н о 
п р о в о -
к и р а н и 
от сблъ-
съка  с 
„ е т н о -
култур-
н о т о “ 
в изку-
ството , 
н е щ о 
п о в е ч е 
–  обо -
г а т е н и 
от нейното участие в 
множество пленери, 
артистични проекти и 
изложби. Всички тези 
художествени изяви из-
граждат твореца, отва-
рят го за нови търсения, 
променят посоките, 
формират философи-
ята...“

Произведения  на 
Вера Пенева се намират 
в Градска художестве-
на галерия - Кутаиси, 
Грузия, Художествена 
галерия - Добрич, Худо-

От  7 август, поне-
делник, до 22 август 
в галерия „Тунела“ на 
ДКИ КЦ „Двореца“ 
всички жители и гости 
на Белокаменния град 
ще могат да видят са-
мостоятелната изложба 
на Вера Пенева. През 
1986г.  тя завършва Ве-
ликотърновския уни-
верситет „Св. св.Кирил 
и Методий“ със специ-
алност скулптура при 
проф. Ненко Маров. 
Участва в много между-
народни, национални и 
регионални изложби и 
пленери. Има десет са-
мостоятелни изложби.  
Печели стипендия на 
Международния фонд 
за подкрепа на изку-
ството към ЮНЕСКО.

Изкуствоведа Катя 
Тинева споделя за нея: 
„Вера Пенева е завър-
шила скулптура, но тя 
разгръща своята твор-
ческа енергия в различ-
ни посоки, по-точно в 
различни видове изку-
ства. Тя не се огранича-
ва единствено с търсене 
на еднопосочна плас-
тична изразност, „за-
ключена“ единствено в 
скулптурата, но съвсем 
убедително артикулира 
и в живописта и в гра-
фичния и рекламния 
дизайн. По този начин 
тя прекрачва „граници-
те“ между изкуствата. В 

жествена галерия - Раз-
град, Частни колекции 
в България, Словакия, 
Русия, Норвегия, Гру-
зия, Румъния, Турция, 
Швейцария.

Член е на Съюза на 
българските художници 
от 1994 г., на Друже-
ството на художниците 
- Добрич  и е творчески 
директор на рекламно 
Студио ПАСТЕЛ.

Изложбата ще ос-
тане в галерия „Туне-
ла“ до 22 август.


