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ХIII Международен пленер
“Европейски хоризонти” Балчик, 7-17 юни 2021 г.

Въпреки студения юни, 
въпреки ковид кризата, 
творци от четири нацио-
налности се събраха под 

Балчишкото небе, за да 
покажат и обогатят със 
своето присъствие худо-
жественото богатство на 
нашия град. 
За съжаление условията 
не позволиха пристигане-

 Художник

Като вълна от надежда в безкрайно море,
с тежки стъпки безмълвно пристъпва лятото,
а  с  копнеж по ласките на топли ветрове,
моята обич  е  посребрената перла в косите ми.
От крилете на чайка, със звук на сирена, зове 
вечността.
В уморените сенки на старите лодки,
плува моята тиха, синя тъга
и  дълбоко във мен се бунтуват мълчаливи 
войници със храбри сърца,
а попътният вятър разбужда чувства,
върху платното изпънато-
и за живота, и за смъртта.
                                                                          Айнур Каплан

то на мнозина от желае-
щите да гостуват в Балчик. 
Гостите от Република 
Турция:  Зивер и Айнур 

Каплан имат зад гърба 
си над 100 участия в из-
ложби и пленери. Айнур 
е ученичка на известния 
турски художник Шереф 
Биагалъ. Работи живопис, 

като нейни творби има в 
над 15 страни по света. Тя 
е и поетеса. Зивер е въз-
питаник на Университета 

в гр.Анкара и е  завеждащ 
културата на гр  Муш, а от 
13 години е организатор на 
пленери в гр.Кастомону. 
От Република Молдова 
гости са Юри и Татяна 

Нанган, както и Стефан 
Коман, който беше гост  и 
на 12 -то издание на пле-
нера. Българското участие 
се увенча с присъствието 
на: Симеон Панайотов, 

Стоил Мирчев, Красимир 
Арсов, Ивелина Иванова, 
Румен и Виолина Райнови 
/участници и на 12-тото 
издание/ и Камбер Камбер 
/един колоритен художник 

от Момчилград/.
Творците са събрали в 
платната си своя талант 
и чувство за красота. Из-
ложбата от техните твор-
би, сътворени от 7-15 юни 

2021 г. в Балчик/ е експо-
нирана  на 16 юни в зали-
те на ХГ-Балчик и ще бъде 
възможно да бъде посете-
на до края на месец юни. 
          Валентин ШАЛТЕВ

„България в багри“ - изложба живопис на Сечкин Хаджъсюлюш
от 15 юни до 29 юни

Пътят на един творец, кой-
то съвместява педагогика-
та и личното творчество е 
обусловен донякъде (но не 
задължително) от „тради-
ционализма“ в изкуството 
и новите тенденции и не-
традиционни методи в обу-
чението по изобразително 
изкуство. Новите методи 
и похвати обогатяват лич-
ното творчество, а естети-
ческият идеал и академич-
ни принципи, заложени в 
творбите на твореца, пола-
гат основите на художест-
веното и творческо възпи-
тание на личността. 
   Творецът се е ориентирал 
в маслената живопис, екс-
периментирайки и с нови 
похвати, поднесени с чис-
то живописно усещане и 
мощност на цвета. 
 Творейки в различни 
жанрове, използва раз-
нообразни живописни 
и графични техники, а 
вдъхновението му идва от 

природата, абстрактното 
и декоративното изкуство, 
древните митологии, лите-
ратурата и съвременността.
 С постоянното и неизмен-
но преплитане на педаго-
гика и художествено твор-
чество в живота на Сечкин 
Хаджъсюлюш, така и в 
този творчески портрет, 
са вплетени житейските, 
творческите и професио-
нални мазки,  изграждащи 
колорита на този творец. 
   Чувствайки се по-ком-
фортно в малкия град, ху-
дожникът в Сечкин Хад-
жъсюлюш се провокира от 
неизчерпаемия източник за 
творчество като бит, култу-
ра и природа на България. 
Впечатлява се изключител-
но от природните пейзажи 
и уникалната възрожден-
ска архитектура. Рисува 
основно пейзажи, портре-
ти, фигурални композиции 
и натюрморти, без да се  
ограничава жанрово.

Едуардо Диез е самоук художник от Испания

Неговите творби разкриват 
очарование от природата, 
небето, морето и околната 
среда. Тяхната ритмична 
красота предава усещането 
за велик вселенски ред, по-
казващ красотата, но и на-
ранимостта на новия живот.
Диез използва деликатни 
и сдържани жестове. Те 
разкриват присъствието на 
интензивна емоция и позво-
ляват откриването на краси-
вите моменти в живота чрез 
неочакваното пресъздаване 

на концепции, открити в не-
говата работа.
Едуардо си проправя път 
към голямо предизвикател-
ство. Той ни води до него-
вия разказ, базиран на дис-
кретни наблюдения. В тях 
можем да открием: цвят, ли-
ния, палитра от тоналности, 
наситеност, празнота, удари 
с четката, различни жестове.
Художникът пресъздава със 
своята логика на изследо-
вател чувствителни реал-
ности. Той тръгва от своето 
знание за индустриалното 
инженерство, за да стигне 
до развитието на изследва-
нето и собственото си ар-
тистично верую.
Наистина, неговите творби 
преминават през вселена от 
форми, говорещи за есте-
тичната култура на автора, 
в която въздухът, пейзажът, 
небето и морето присъстват 
по зрял начин. Метафорите 
на Едуардо винаги имат из-
разителност, собствено за-
главие и образ.
Емоциите на художника са 
изразени в творбите му с 

разум и чувствителност. Той 
ги показва с изящество. Те 
са като есплозивна абстрак-
ция от импресионистичен 
стил. Това е жизнен начин за 
артистично общуване. Раз-
ширението на погледа от-
вътре изисква от художника 
образи, базирани на собст-
вения му опит за съприкос-
новение с природата. По 
този начин се ражда светла 
земя, озарена от спомени, 
усещания и чувства.
„Визуалните изкуства в ми-
налото се базират на про-
верка на природното“, казва 
Мецгер. Днес Едуардо Диез 
трансформира реалността. 
Използва различни цветове. 
Включва светлини и сенки. 
И така постига творчески 
акт, който е така обикновен, 
както е самото разсъждение 
за творбите му.
Тъй като той говори за емо-
ция, чувство и мисъл, сми-
сълът на неговите творби 
може да се опише като по-
сочване на светлите, мисте-
риозните, дълбоките и нео-
писуеми неща.


