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ГАЛЕРИЯ “АРТ МАРКОНИ”
Представя

12.07. – 08.08.2018 г.
„ПЪТЯТ НА КОПНЕЖА”

Изложба живопис
На АНТОН АНТОНОВ 

18.30 часа 12.07.2018 г.
Има много начини да 
изразиш себе си чрез 
изкуството си. Можеш 
да бъдеш директен - да 

споделиш, без да се 
съобразяваш с този, 
който възприема спо-
деленото. Можеш да 
останеш верен на себе 
си, но да се изразиш 
така, че само посвете-
ни да вникнат в същи-
ната, а истинското ти 
чувство да бъде при-
крито зад умела вир-
туозност.  Антон Ан-
тонов винаги допуска 
зрителя в личния си 
художествен свят. Той 
не се опитва да заво-
алира посланието си 
или да кокетира с него. 

Точно това заглавие, 
което е избрал за по-
редното си гостуване 
във Варна, изразява 

моето усе-
щане за 
н е г о в о т о 
и з к у с т в о 
– вечния 
к о п н е ж . 
Няма тво-
рец, който 
да не носи 
това чув-
ство , който 
да е изцяло 
у м и р о т -
ворен, по-
с т и г а й к и 
поредната 
си лична 
в и с о т а . 

Арт форум „Безграници” за 
девети път в Балчик

От 4ти- до 11ти октом-
ври тази година в „Дво-
реца“ – Балчик ще се 
проведе IX-то издание 
на международния арт 
форум и фестивал „Без-
Граници“ - тази година 
е в малък формат, с про-
фил живопис, скулпту-
ра и фотография, а през 
септември 2019 ще се 
проведе X-то юбилейно 
издание в пълен мащаб. 
По време на „БезГрани-
ци“ – 2018 се очакват 
гости-участници от ви-
соко ниво от Испания, 
Аржентина, Русия, Гер-
мания, Румъния, Чили, 
Еквадор и Турция.
Тази година за първи път 
ще има и извънфорум-
на програма, като част 
от нея е концертът на 
професионалната група 
„Миелочин“ от Испа-
ния. Известните навар-
ски етно музиканти ще 
представят авторска 
програма и традицион-
ни композиции, предста-
вящи културата на авто-
номна Навара, известна 
с фестивала  „Сан Фер-
мин“, придобил светов-
на известност, благода-
рение на творчеството 
на Ърнест Хемингуей. 
Групата има голямо 
турне през август в Ун-
гария и с подкрепата на 
институт „Сервантес“ 
ще представи авторска 
и фолклорна концертна 
програма и в България - 
на 21и август от 19 часа 
на откритата крайбреж-
на сцена на „ Двореца“ 
- Балчик. Този концерт е 
част от форума „БезГра-
ници“ и арт инициатива-
та „Gartenfest” - “Music 
village Europe”, пред-
ставяща пред българ-
ска публика уникалната 
европейска музикална 
традиция на народите, 
населяващи ЕС.
От 2003 година до сега 
на „БезГраници“ е имало 
над 580 професионални 
гости-участници – ор-
ганизатори, политици в 
областта на културата, 
музиканти, художници, 
фотографи, водещи спе-
циалисти в областта на 
изкуството, музиката и 
културата от цял свят.
Проектът „БезГраници“ 
е представян от самото 

си създаване в над 30 
международни събития 
(конференции и фору-
ми) по цял свят, като 
само през последните 5 
години това са:
- 2017 - „948 меркатуа“ 
в Ируня/Памплона - сто-
лицата на Кралство На-
вара в Испания, „Виза 
фор Мюзик“ - Рабат, 
Мароко, форум „Чешки 
музикални кръстопъти“ 
- част от „Цветовете на 
Острава“ - Чехия, форум 
„МюзикМач“ - Дрезден, 
Германия и Фира Меди-
терания – Манреса/Ка-
талуния-Испания;
- 2016 - форум „Мюзик-
Мач“ през 2016 в Дрез-
ден – Германия;
- 2015 - арт експо Фира 
Медитерания в Манре-
са/Каталуния-Испания, 
ЕСИБ Музика Експо в 
Билбао/Баска автоно-
мия-Испания;
- 2014 - най-голямото 
международно изло-
жение за етно музика 
„Уомекс“ в Сантяго де 
Компостела/Галисия-
Испания, ЕСИБ Музика 
Експо 2014 в Билбао/Ба-
ска автономия-Испания, 
„Европейска културна 
конференция“,  органи-
зирана от Европейската 
Комисия в Брюксел/Бел-
гия;
- 2013 - арт експо Фира 
Медитерания в Манре-
са/Каталуния-Испания, 
МюзикПро експо 2013 в 
София/България, „Евро-
пейска културна конфе-
ренция“ организирана от 
Европейската Комисия в 
Брюксел/Белгия;
Събитието е двукратен 
носител на диплом за 
междукултурен диалог 
на Европейската Коми-
сия през 2011 и 2015 го-
дина. Форумът е носител 
и на наградата на БНР 
- програма „Христо Бо-
тев“ - „Златният будил-
ник“ през 2011 година.
В резултат на арт пле-
нерите част от форума 
„БезГраници“ бе въз-
можна и реализацията 
на художествен фото ма-
териал за изложбата „Ве-
чната красота на Дворе-
ца в Балчик“, която беше 
представена миналата 
година в Братислава в 
Словакия и във Валашке 

Мезержичи в Чехия. 
Тази година тя гостува 
на БКИ „Дом Витген-
щайн“– Виена и на бъл-
гарското посолство в 
Берлин, където закри в 
Германия европредседа-
телството на България. 
Изложбата има покана 
да бъде представена в 
Националната Библио-
тека на Швеция. След 
големия интерес се пла-
нира и гостуване и в дру-
ги страни в ЕС.
Арт форумът „БезГра-
ници“ е един от водещи-
те български арт/етно/
уърлдмюзик събития, 
планиран като бутиков 
фестивал, поддържащ 
високо професионално 
и художествено ниво, 
носещ европейската 
ценностна система и 
насърчаващ взаимното 
опознаване на различ-
ните култури, мирното 
и приятелско съвместно 
съществуване и обмен. 
Форумът се стреми ос-
вен към реализация на 
културно събитие от 
световен мащаб (като 
изпълнява роля на ката-
лизатор за културни съ-
трудничества), да бъде 
и инкубатор за развитие-
то на арт индустрията 
и културния туризъм в 
България.
Арт форумът е продук-
ция на „Стопанска ка-
мара“ – Варна с парт-
ньорството на арт мрежа 
„Скендерман“ и „Дворе-
ца“ – Балчик. Не на по-
следно място арт мрежа 
„Скендерман“ благода-
ри сърдечно за дълго-
годишната подкрепа и 
най-вече за специалното 
отношение на г-н Огнян 
Спасов (изпълнителен 
директор на „Стопанска 
камара“ – Варна) и на 
г-жа Жени Михайлова 
(директор на Културен 
център – „Двореца“ – 
Балчик), които ни дадоха 
надежда, че в България 
може да се организират 
събития на високо ниво 
от европейски и между-
народен мащаб. Благо-
дарим и на прекрасната 
публика на гр. Балчик и 
околните градове за топ-
лия прием и за интереса 
към нашето събитие.

Дълбоко в себе си, 
изтривайки уморе-
но и удовлетворено 
четката след за-
вършване на твор-
бата, червейчето 
на нетърпението 
отдавна е започна-
ло да го гризе и по-
гледът вече гледа в 
другото – празното 
платно.
         Антон Антонов 
обича експеримен-
та. И тази изложба 
е плод на дълго съ-

зерцание и притаени, 
цветни размишления. 
Тривиалните заглавия 
провокират вглежда-
не и приканват към 
споделяне. Магията 
на тихо и спокойно 
струящата светлина те 
превзема. Със всяко 
следващо платно усе-
щаш, че следваш пътя 
на копнеж по нещо не-
назовимо.
 

Ваня Маркова/ гале-
рия „Арт Маркони”

с. Соколово. Хор  ДОБРУЖАНСКИ ГЛАСОВЕ и ТС СТАРИ ДОБРУЖАНЦИ. 

Фолклорен събор “Песни и танци от слънчева Добруджа”: 50 години


