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               Изложбата на 
Лидия Кирева в галерия 
„Тунела” на Двореца:
 „Красотата е  навсякъде, 
стига да имаш очи да я 
видиш” 
Много съм доволна, че 
имах възможност да се 
запозная с една млада ху-
дожничка от пловдивско-
то село Цалапица. Често 
чувам фразата „Няма 
нищо случайно в този 
живот”. Фактът, че Лидия 
Кирева има своята първа 
изложба в гр. Балчик, е 
още едно поредно доказа-
телсво за това.
 Миналото лято тя идва 
тук на почивка и среща 
една енергична и иници-
ативна жена – Виолета 
Балтова, коята посещава 
всички изложби и култур-
ни събития в града. Това-

онова и идеята за излож-
ба е във въздуха, а след 
това е и осъществена. На 
откриването на излож-

бата на 18 юни, Лидия 
Кирева беше, разбира се, 
със своята нова балчишка 
приятелка.
 Когато зърнах в галери-

ята „Тунела” от другата 
зала, видях картина с 
морски изглед и отначало 
не проявих никакъв инте-

рес към нея. Помислих, 
че това е още едно изо-
бражение на море, плоско 
и без вътрешна енергия. 
Смело влязох в галерия-

та. И – АХ! Оказах се на-
истина в цветна приказка. 
И в този момент сърцето 
ми се стопи. 
 Изложбата започва с 
една специална картина 
„Цветя зя Мария”, пода-
рък за КЦ „Двореца” като 
признателност към упра-
вата на Двореца,  благо-
дарение на която градът 
ни има това чудесно мяс-
то, запазено и постоянно 
обогатявано.
 Преди появата на всички 
поканени гости, худож-
ничката имаше няколко 
минути за мен. Изглежда 
така, че човек получава 
талант или таланти при 
раждането си. Те са в раз-
личен стадий на своята 
проява. Знаем за много 
деца-вундеркинди. Мно-
го често семейството и 
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Лидия КИРЕВА

СТРАНИЦА ЗА ХУДОЖНИЧКАТА ЛИДИЯ КИРЕВА

хората наоколо помагат  
да се развиват. Поняко-
га обстоятелствата не са 
толкова благоприятни. 
Лидия Кирева например 
е искала да рисува, обаче 
не ѝ се получило. Мина-
ли години – учение, се-
мейство, деца, работа. 
 Лидия живее в село, къ-
дето има хубава къща и 
красива градина. Обо-
жава своите цветя, които 
са нейното вдъхновение. 
Очите ѝ виждали красота 
навсякъде и огънчето се 
разгоряло. Тя започва да 
рисува само преди три го-
дини. Това желание идва 
от сърцето ѝ. Според  ду-
мите ѝ, когато започва 
да рисува, попада в друг 
свят, в другото измере-
ние. Всяка картина за нея 
е като дете и е трудно да 
се раздели с нея. 
 Лидия Кирева е самоук, 
но разбира се тя е имала 
нужда от някаква помощ 
в началото на своето 
творчество. Получила 

няколко часа с  основни 

насоки от пловдивския  
художник Милен Сиро-
машки. След това среща в 
София  руския художник 
Алексей Сергеев, с кого-
то било много интересно 
да работи. И завършва 
майстор-клас при френ-
ския художник Жан Пол.

Есен

Вълшебство

Цветя за Мария. 
Подарък за Двореца.

 Художничката използва 
интересна техника – тя 
рисува с пръсти и със 
шпатула. Цветята на ней-
ните картини често имат 
нещо като сияние. Много 
интересен ефект. Сакаш 
вибрациите на цветята 
се сливат с енергийното 
поле на Земята,  за да се 
слеят с него, а след това 
отново получават сили за 
своето ново възраждане.
 Поетичната натура на ху-
дожничката се проявява,  
дори и в названията на 
картините. „Слънчева це-

лувка”, „Разговор с море-
то”, „Песента на морето”, 
„Искрица от душата ми”, 
„Пролетен шепот” и мно-
го други красиви назва-
ния, които говорят много, 
сами за себе си.
        Людмила ПЕТРОВА

Да надникнеш в себе си
Това може би сте почув-
ствали, когато сте посе-
тили прекрасно подреде-
ната картинна изложба 
в „Тунела“ на Д К И  К 
Ц  „Двореца”-Балчик, от 
родената в с. Цалапица 
обл. Пловдивска-нежната 
и вдъхновяваща /подобно 
нейните картини/ тракий-
ска художничка Лидия 
Кирева. И за сетен път да 
се убедиш, че интуитив-
ните прозрения същест-

вуват само в изкуството, 
и то в моменти на свръх 
концентрация. 
41 картини, излъчващи 
слънчево възхищение и 
кармичен знак за ново 
начало...Все сюжети, сът-
ворени от песента на цве-
товете, които е избрала 
пловдивската художнич-
ка, за да ни подскаже, че 
е дошло време за откро-
вение в живота, свързано 
с триножника и гордата 

тръпка на порива, когато 
има вдъхновение. А са-
мото нейно въображение 
разпалва и казва, че си 
струва крушението. 
Отгоре на туй Лидия е 
и мъжка жена- майка на 
двама синове. Заедно със 
своя съпруг те са съчета-
ли своята физическа кра-
сота с вродена скромност 
и я носят  с достойнство, 
както приляга на всички 
българи. Това те са за-
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вещали и на двамата си 
сина.
Картините ѝ са нарисува-
ни с маслени бои, напо-
ени с маслинени посла-
ния, с умиротворителна 
тишина, в която може да 
се види колко красива е 
любовта. Изразителни в 
своя завършен вид, носе-
щи мъдрост, огън и ведър 
дух са творбите на Лидия 
Кирева. Творби, със за-
владяващо присъствие и 
нюансирано извайване на 
образите, зад които стои 
нейната творческа радост 

и човешко удовлетворе-
ние.  „Цветята на 
Мария“, поставени още 
в началото на експози-
цията, са най-важният 
елемент на художниче-
ските трепетни открове-
ния. Може би Лидия иска 
да ни каже нещо повече, 
надграждайки с четката 
стиха на нашата имени-
та добруджанска поетеса 
Камелия Кондова, която 
ни убеждава в стихотво-
рението си „Така се обича 
художник“, че творчески-
ят процес трябва да бъде 

по-силен от любовта: „...
Ще се облегна на рамото 
на непознат..../ Знам, че 
съм хубава, когато тъгу-
вам./ Но когато свърши 
карминът по целия свят./ 
Нека рисува с кръвта ми. 
Но нека рисува.“ 
И нека и ние  не забравя-
ме, че най-красивите кар-
тини са недорисуваните, 
а шедьоврите са тези, 
които никога няма да на-
рисуваме. Самата Лидия, 
зачервена от вълнение, 
шепетно споделя, че ри-
сува в моменти на живо-

писно разположение на 
духа, търсейки пластич-
ността на красивите ми-
гове, вървейки към своя 
шедьовър.
Всеки творец е една мал-
ка Вселена, която е израз 
на натрупаното в нея чув-
ство. Художничката раз-
полага комфортно в твоя 
свят своите виждания 
и ги овеществява пред 
всички с нежна привле-
кателност и магнетично 
прикрито послание към 
целия свят.

Георги ЙОВЧЕВ

Музиката на Моцарт е 
синоним на Класиче-
ската епоха на елегант-
ността. Нейната чистота, 
красота и искряща жиз-
неност винаги носят ра-
дост и пречистват духа. 
Известният френски 
отоларинголог Алфред 
А.Томатис споменава, че 
чудесната музика на Мо-
царт помага за развитие-
то на мозъка. Концертът 
ВЕСЕЛ МОЦАРТ е една 
малка капка от необятно-
то му творчество, пълна 
с енергия и виталитет. 
KAMEРATA КЛАСИКА 
е камерна формация за 
класическа музика ос-
нована през 1996 г. от 
Ирина Щиглич, която е 
неин Художествен ръ-
ководител до кончината 
си – 2007 г. Формацията 
си поставя за задача из-
насянето на рецитали от 

солови песни, дуети и 
ансамбли.
Камерна формация за 
класическа музика 
КАМЕРАТА КЛАСИКА 

Изпълнители: 
Надя Колева – сопран 
Снежина Куманова – 
мецосопран 
Галина Апостолова – 
пиано 
Михаил Живков – 
кларинет 
Мартин Илиев – 
кларинет 
Мартин Стоянов – фагот 
Валентин Тошев – виола 

Програма: 
Да се веселим сега – 
Bruder lasst uns lustig sein 
Divertimento № 1 – за 
два кларинета и фагот – 
Allegro, Rondo 
“Сватбата на Фигаро” – 
Le nozze di Figaro 

Duettino Susanna, 
Marcellina 
Ария на Сузана – Аrиа 
Susanna 
Aрия на Керубино – Aria 
Cherubino 
Kegelstatt Trio K 498 – 
трио за пиано, виола и 
кларинет 
Eла, скъпа моя Цитра – 
Komm, Liebe Zither 
Предупреждение – 
Warnung 
Divertimento № 1 – за 
два кларинета и фагот – 
Menuetto 1, Menuetto 2 
“Tака правят всички” – 
откъси 
Cosi fan tutte – Auszüge 
Дует Папагена,Папагено 
из „Вълшебната флей-
та‘‘ 
Duett Papagena,Papageno 
aus “Die Zauberflöte’’ 
Caro mio Druck und 
Schluck
               Вход свободен!


