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   Андрей Янев е един 
от известните худож-
ници в страната. Роден 

в гр. Бургас през 1965 
г. , той е получил со-
лидно образование в 
ССХУ  гр. Казанлък, 
НХА  в специалност 
„Стенопис” и ХА 
„Вера Мухина” Санкт 
Петербург, Русия, къ-
дето специализира 
„Художествен емайл”. 
Андрей Янев работи 
с акварелни и масле-
ни бои, монументал-
ни витражи, стъкло 
мозайка, стенописи, 
икони.
      Янев навлиза от-
рано в художествения 
живот на България. 
Бързо се утвърждава в 
него и излиза на меж-
дународната арена. 
Той  има десетки са-
мостоятелни изложби, 
както в България, така 
и зад граница. Много 
важен етап в творчест-
вото му е участието  в 
проекта „Света гора и 
българската култура” 
през 2007-2012 г. Твор-
бите му са притежание 
на национални и град-
ски галерии, на частни 
колекции в България и 
в 19 страни. Искам да 
подчертая още една 
област от интереси-
те  на Андрей Янев 
-  той е съавтор, съор-
ганизатор и участник 
в национални и меж-
дународни проекти  за 
работа с деца – много 
важна работа в твор-
ческото развитие на 
новите поколения.
   През 2004 г. е  пред-
ставен в световното 
списание „International 
Artist”, като автор от 
Балканите и България. 
Освен това е участ-
ник и съосновател на 
фестивала  „Художни-
ци, Балчик, Любов – 
Срещи на европейски 
морета” в гр. Балчик, 
който тази година от-
беляза 15 години.
   Изложбата в гр. 
Балчик дава предста-
ва само за малка част 
от творчеството на 
художника. Първото 

впечатление е декора-
тивност. Неголемите 
работи са много под-

ходящи за съвременни 
сгради, както общест-
вени, така и частни. 
Нищо агресивно – на-
против хармония и 
спокойствие. Подобни 
изображения ви канят 
към съзерцание и въ-
трешен покой. Проф. 
д-р Аксиния Джурова 
говори за „духовна-
та уравновесеност” в 
творбите на Андрей 
Янев, която води  до 
съзерцателност,  а след 
това до „надеждата 
като спасение”. 
Само една картина – 
„Пясъчни скали – I” 
дава усещане за няка-
къв дискомфорт, защо-

то  образите на скали-
те изглеждат  грубо. 
Небе, вода и пътеки 
дават впечатление за 
нещо хладно и засти-
ващо. Композицията 
е, според мен, много 
далеч от реалния жи-
вот.  Това е, разбира 
се, мое субективно 
впечатление, свързано 
с  възприемането на 
творбата.
   Очевидно цветовете 
имат определена сим-
волика за автора. Той 
търси цветовия екви-
валент на вътрешното 
състояние на човека 

– желание да останеш 
в тишина, само със 
себе си и да спреш 

да мислиш за своя-
та ежедневна грижа, 
за задълженията си. 
Картините му всяват 
стремеж към по-хубав  
живот, за да помислиш 
за най-важните неща – 
любов, смисъла и хар-
монията в живота. 
Синият цвят за худож-
ника е цветът на меди-
тацията и съзерцание-
то - цветът на морето и 
небето.  Водата е сим-
вол на чистота и ме-
тафора на спасението. 
Небето говори за ду-
ховно просвещение. 
Белият цвят е като гра-
ница между цветовете 
и значи между стихии-

те.  Кафявият  - цвят 
на земята, близост 
към реалността. Земя-
та - източник на самия 
живот. Цветовете са 
локални, практически 
без нюанси. Мисля, че 
Андрей Янев рисува 
така, за да можеш да 
разбереш предложена-
та ситуация и за да се 
отпуснеш и нищо вто-
ростепенно  да не от-
неме твоето внимание. 
Картината „Синьо” ми 
напомни за китайски-
те плакати от  50-те и 
60-те години. Сини-
ят цвят е много ярък. 

Дървото е изобразено 
реалистично – късите 
клонки са много деко-
ративни и „източни”.
   В представените 
работи рядко вижда-
ме реални образи на 
предметите. Всичко, 
което е на заден фон, е 
изобразено схематич-
но. Понякога виждаме 

съчетание от точни 
линии и петна от бои, 
които са само намек 
за реални предмети. 
Формите имат плос-
костно изграждане.
   Искам да кажа някол-
ко думи за картината 
„Пътека”. Тя е много 
декоративна. Има вме-
стени изображения по 
края на картината. Те 
са с техника на емайл.  
Виждаме  Богороди-
ца , част от купола на 
църква, условни пей-
зажи и части, които са 
много близо по своята 
схематичност до гео-
графска карта.
   Картината  „Особен 
ден” ми напомни за 
кадри от филма „Со-
ларис” на Андрей Тар-
ковский. Изображе-
нието на малка къща е 
като спомен за семей-
ството и бащиния дом. 
Цветовете са прекрас-
но подбрани, а рамка-
та на картината е като 
част от изображение-
то.
   Андрей Янев има и 
романтически творби, 
две от  които са пред-
ставени на изложбата 
– „Видях хоризонта” 
и „Утро”. Те са ро-
мантично-мечтателни. 
Лодките, дърветата и 
хората на първата кар-
тина имат форми, а във 
втората всичко е раз-
мито – виждаме неща 
като през матово стък-
ло, което пропуска 
светлината, но не дава 
ясно изображение.
   Картините от Дво-
реца - Балчик са осо-
бено приятни за нас. 
Например „От една 

Как не съм чула нищо за този човек?
Много градове могат да 
завидят на културния 
живот в Балчик. Посто-
янно идват творци, които 
с удоволствие ни пред-
ставят своите стихове, 
романи, картини или ин-
тересни сбирки. Така че 
не очаквах да видя нещо 
специално в експозици-
ята на галерията „Тихо-
то гнездо” на ДКИ КЦ 
„Двореца” в Балчик. С 
мъка изкачих стъпалата 
до изложбената зала. Ние, 
първите посетители, не 
бяхме много и затова се 
насладихме на задушев-
ната атмосферана „Тихото 
гнездо”, на чудната гледка 
към морето, на сърдечно-
то посрещане, което така 
естествено и мило ни 
оказаха дамите уреднич-
ки на залата и г-н Евгени 
Георгиев, PR на ДКИ КЦ 
„Двореца” Балчик.
Беше много приятно да 
влезем в залата и да зам-
рем пред „Бреговете” на 
художника Андрей Янев. 
Разгледахме картините му 

под музикалния съпровод 
на ксилофон, под звуците 
на популярна класическа 
музика, която направи пре-
живяването ни още по-за-
помнящо се приятно.
При представянето на ху-
дожника Андрей Янев , г-н 
Георгиев описа творческия 
му път, посочи изложбите, 
които е уреждал в чужби-
на и у нас. Научихме, че 
с морето е закърмен още 
с раждането си в Бургас 
и да пресъздаде балчиш-
ките брегове му е лесно. 
Андрей Янев е учил в 
Санкт Петербург и за пръв 
път излага картините си 
на Северното Черномо-
рие. Малко неща научих 
за този талантлив творец, 
защото веднага попаднах 
под очарованието на кар-
тините му. Възхитих се на 
картините с емайл – тази 
техника бях виждала в 
царските дворци на Санкт 
Петербург. Бях щастлива 
да видя такива шедьоври и 
в тази изложба. Как не съм 
чула нищо за този човек, 

създал своите „Брегове” 
с такова майсторство. В 
картините му видях и мо-
ите „брегове”, красотата 
и очарованието на наше-
то Северно Черноморие. 
Видях пътищата и пъте-
ките, по които сме мина-
ли и ще минем в бъдеще. 
За пръв път изложба на 
картини ме развълнува 
толкова дълбоко. Може 
би, защото всеки от нас 
има своите пътища, свои-
те брегове, от които може 
да поеме към нови хори-
зонти.
Ще се радвам, ако повече 
хора посетят изложбата 
на Андрей Янев и изжи-
веят същите мигове на 
щастливи вълнения, кои-
то изживях аз. Изложбата 
е по повод 50-годишния 
юбилей на художника 
Андрей Янев. Дано дож-
ивеем и следващата му 
юбилейна изложба и ви-
дим много негови кар-
тини по нашите северни 
брегове.
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разходка” с ярки цве-
тове. Зелен цвят, петна  
червено, бяло и кафя-
во създават празнично 
настроение, настрое-
ние на радостта.
   Имаме възможността 
да видим и картините 
с маслени бои. „Свет-
лина в небето” напри-
мер. Интересна тех-

ника, като апликация 
с  повече материал. 
Много декоративна. 
Границите  на водата 
са изпъкнали като в 
релеф.
  Атон е забележител-
ност в творбите на 
Андрей Янев. Той е 
направил вече 9 пъту-
вания до святото мяс-
то. Атонската тематика 
отразява духовността 
на художника и него-
вите Атонски акварел-
ни платна действител-

но завладяват.  Те са 
едновременно: и кон-
кретни, и символични 
изображения. Това са 
местата, където човек 
познава себе си. 
На изложбата видях и 
църковни сгради и ги 
харесах  от пръв по-
глед.  Във възторг съм 
от тях. Бих искала да 
имам поне две от тях в 
къщата си. Принтове-
те не са скъпи.
                                                                                                       
Людмила ПЕТРОВА


