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õóäîæíèê Âèêòîð Õðèñòîâ

Изложбата на беса-
рабския художник Ви-
ктор Христов откри IV
Международен фо-
рум „Българско нас-
ледство” – Балчик, 23-
26 август 2018. Алтер-
нативно и приятно е
да присъстваш на съ-
битие, свързано с на-
ционалното ни насле-
дство, което да започ-
не с картини за море-
то, света и маковете. В
пейзажите на бесара-
бския художник Вик-
тор Христов нямаше
нито един мак обаче.
Не знам как се казва
тази техника на рису-
ване, която задвижва
цвета като парче тек-
стил, по което се сти-
ча червеното и оран-
жевото, подобно на
маково поле. Помня
червените макови по-
ля от моето детство.
Към тази огнена пре-
дстава ме връщат и
пейзажите на Виктор
Христов, който живее
в Букурещ, роден е в
Кишинев, а е с българ-
ски корени.

Струва ми се, че
нашенецът преос -
мисля родното без
да го замества.

В изложбата видях

ясно и разграничено
отделните цветове –
оранжевото, зеленото,
червеното. Сякаш ли-
псва идеята за нюанс,
която да размие грани-
ците. Човек направо
попада в семейството
на цветовете, дефини-
ра ги и после гради
своите представи като
фиксира едно след
друго случващото се.
Тази изложба е в про-
тивовес на онова Пол-
Верленово: „Нюансът,
а не тонът строг,/ а не
цветът - о, не!“

По навик приемам
картините нацяло, но
при Виктор Христов
се вижда отделното,
детайлното, което се
разчита от близо и да-
леч по различен на-
чин. Отблизо е цвят, от-
далече – перспектива.
Едва ли изкуството е
просто красота, както
сподели проф. Папа-
зов, който представи
художника. По-скоро
идеята за възвишено-
то е интересна при Ви-
ктор Христов, а не кра-
сотата, както и възмо-
жността да се откроя-
ва и разделя смисълът.

Картините на Вик-
тор Хрис тов имат

„плът“, вътрешност,
не са просто щрихи,
нюанси или експери-
менти. Не ми е ясно
как точно се постига
в изобразителното из-
куство този усет към
неуловимото, как
картината може да
пристигне при човек
и да оживее чрез об-
раза си. Искам да ка-
жа, че в случая наси-
тените и експресивни
цветове не отдалеча-
ват, не поставят резки
граници между въз-
приятията и себе си.

В платната не видях
тържество и самох-
валство. Припомних
си старата истина, че
бунтът има различни
измерения, които
творецът може да ос-
мисли по разнообра-
зни начини. През ця-
лото време се питах
бунтува ли се срещу
нещо бесарабският
художник? Ами поне
не по стандартния на-
чин. Липсата на екс-
перимент с фигурите
и залагането на цве-
товете (както споме-
нах) не превръщат из-
ложбата в статична.

Хареса ми стилизи-
рането на морето точ-

но в гребена на вълна-
та, там пяната е не про-
сто бяла, а изглежда ка-
то скреж по планина.

Синьото задава ог-
ледален образ, обаче
пак не е размита гра-
ницата между небес-
ното и морското. Има
нещо разумно в тази
изложба, но и вдъхно-
вяващо. Знайно е
още от времето на
Хулия от „Синьо ля-
то“, че Чанкета, тай-
фата и рисуването са
емоционални ползи,
а не просто срещи.
Наситеното в цвето-
вете на бесарабския
художник ми се видя
като спотаен копнеж
по нещо. Затова отк-
рих топлината.

И най-после, в уни-
сон с Форума „Бъл-
гарско наследство“ и
идеята за родното: ко-
гато погледнах всич-
ки картини отдалече,
от ъгъла на вратата,
ми се стори, че цве-
товете се смесват ка-
то в нашенска шеви-
ца от черга или прес-
тилка на момиче.

Моя алюзия, едва
ли художникът е це-
лял точно това.

       Дияна БОЕВА

Откриване на 23 август 2018 г. във фоайето на НЧ “П. Хилендарски” - Балчик  изложбата на
художника Виктор Христов, бесарабски българин от Молдова, който сега живее и работи в Букурещ.

На 24 август 2018 г. под командването на гл. инсп.
Красимир Кирилов, началник охрана към РПУ-
Балчик, се проведе ДЕФИЛЕ на участниците в
четвъртото издание на МФ “Българско наследство”
- Балчик, България. Маршрут: ТИЦ “Мелницата” -
ул. “Черно море” -  пл. “21 септември”. Венци и
цветя бяха поднесени на паметниците на българския
дух: на Любен Каравелов, на Константин Кисимов,
на Св. Св. Кирил и Методий, на Опълченците, на
Отведените в робство в Молдова и на Падналите
във войните българи от Община Балчик.

Êëóá íà ÑÈÁ îò Âåëèêî Òúðíîâî

Клубът на СИБ от В. Търново, с председател Йотка Вълева и худ. р-л Илка Банкова представиха
на форума “Зажънване” и се класираха на Трето място в категория “Ритуали”.   Фото: Е. Исмаил

Ñåëî Âëàäèìèðîâî, Îáùèíà Äîáðè÷êà

Ансамбълът към НЧ “Г. Тодоров 1940” с р-л Велин Великов бе по покана на Сдружение “Българско
наследство” - Балчик на Пасторалния фестивал в с. Саръгьол де Деал, Тулча, Румъния и по-богата
програма представи на фолклорния конкурс на международния форум.   Фото: Ерсин ИСМАИЛОВ

Дует “Братя Тодорови”, с. Ген. Кантарджиево, общ. Аксаково

Ñåëî Êîòëåíöè, Îáùèíà Äîáðè÷êà

Певческата група към НЧ “Йордан Йовков 1941”, с. Котленци, с худ. р-л Тодорка Василева представи в Болград, Р. Украйна
идеята на Сдружение “Българско наследство” - Балчик за съхраняване на българщината, а журито на форума ги класира на
Òðåòî ì ÿñòî â êàòåãîðèÿòà “Àâòåíòè÷åí ïåñåíåí ôîëêëîð”.                                                                       Фото: Ерсин ИСМАИЛОВ

Жури на форума: проф. Благомир Папазов, Илияна Димитрова и Георги Джилянов


