
                                                                           ОБЩЕСТВО                      30 септември - 6 октомври 2021 г.         5

Мария Лалева засне клип с приятели от Балчик, за да 
представи новата си книга „Пасиансът на архангелите”

“Думите са енергия и тя 
не бива да се пилее на-
празно. Точно затова, 
когато е най-тъжен или 
най-щастлив, човек мъл-
чи. Тогава цялата му енер-
гия е впрегната – или за да 
го спаси от болката, или за 
да го доближи до Бога.” 

“Никой няма минало, Ека-
терина. Ние, хората, само 
си мислим, че имаме. Ми-
налото е най-измамният 
сън за ума и най-големият 
капан на дявола. Наивно 
вярваме, че 
сме резултат от своето ми-
нало. Обясняваме себе си 

сега 
с нещо, което сме били 
преди, когато не намира-
ме правилния отговор за 
нещата в днешния си ден. 
Но всъщност то е просто 
картина в ума, която е 
толкова нереална и невъз-
можна, колкото и това, че 

можеш пак да бъдеш де-
сетгодишна. Или отново 
на трийсет. Да, определе-
ни последствия от минали 
избори днес може и да те 
застигат, но вече не мо-
жеш да се върнеш там и 
да промениш причината 
или избора си, действие-
то, думата или мълчание-
то си. Защото тях вече ги 
няма в реалността ти, но 
вълната на последствията 
е възможно да те догони 
и да бъде съвсем реална 
в момента. Тя е, която би 
трябвало да те интересува 

и която има значение. Да 
се връщаш в миналото и 
да му придаваш стойност, 
да го анализираш и да гу-
биш енергия в разсъжде-
ния какво би се случило, 
ако бе постъпила различ-
но, е най-прекият път към 
това да си непълноценна и 
неподготвена за сегашния 
миг от живота си. Толкова 
пъти съм ти го казвала – не 
пускай котва в миналото, 
защото идва миг, когато то 
няма да те пусне да се вър-
неш, ако прекалено дълго 
си се застояла в него. Тво-

ето минало е последна-
та ти котва. Пречи ти да 
продължиш. Пречи ти да 
живееш. Въртиш се в кръг, 
губиш ориентация, губиш 
смисъл. Губиш себе си, 
момичето ми. Виждам го. 
Знам го! Последната котва 
е най-тежка, Екатерина. И 
ако 
прекалено много те бави 
или изцежда, режи я, но 
отплувай! Довери се на 
морето, не на кораба. До-
вери се на Бог, не на мал-
кия си човешки ум, не на 
егото, в което има хиляди 

паянтови постройки от 
крайни емоции, обиди, 
рани, вини, болки… Ако 
нещо е минало, то значи 
Бог е решил, че за теб е 
по-добре то да не е част от 
твоята реалност сега.” 
“Пасиансът на архангели-
те”, Мария Лалева 
При предварителни по-
ръчки на книгата на https://
knigomania.bg/pasians-t-
na-arhangelite.html ще по-
лучите екземпляр с авто-
граф от автора. 
Книгата ще бъде налична 
от 14 октомври 2021 г. БТ

Национален пленер „Ние и морето” от 19-22 септември 2021 г.

За трети пореден път гру-
па художници от София, 
Пловдив, Цалапица, Кар-
лово, Варна, Добрич и 
Балчик се включиха в На-
ционалния пленер „Ние и 
морето”. Идеята бе, чрез 
средствата на маслената 
живопис,  всеки участник 
в пленера да представи 
върху своите платна екзо-
тиката и есенното очарова-
ние на Балчик и морето и 
в празничния ден на Неза-
висимостта на България да 
бъде подредена изложба за 
жителите и гостите на град 
Балчик. Това не е случайно 
събиране на художниците.  
Участниците в пленера са 
част от  по-голяма група, 
която работи заедно вече 
пет години. Интересът към 
изобразителното изкуство 
събра тази година отново 
в Балчик художниците: 
Симеон Кръстев, Лиляна 
Русева, Флора Начева, Ди-
яна Тошева, Анета Стояно-
ва, Мария Маркова, Лидия 
Кирева, Александър Сто-
янов и придружаващия  
ги екип от технически 
сътрудници, фотографи.
Рисуването е самотно за-
нимание, но затова са тези 
професионални срещи, 
на които се обменя опит, 
подкрепят се различни 
благотворителни каузи. В 
Балчик са проведени два 

благотворителни пленера 
от групата, като средства-
та от продадените картини 
са дарени за лечение  на 
млада жена и малко дете. 
Отдавна професионал-
ните отношения между 
членовете на групата са 
преминали в истинско при-
ятелство и взаимопомощ. 
Петото издание на пленера 
е организирано от балчиш-
ката художничка Флора 
Начева с любезното съдей-
ствие и партньорство  на 
хотел „Хелиос” и финансо-
вата подкрепа на Община 
Балчик.  Освен творческия 
процес през тези четири 
дни, на които всеки разгър-
на до съвършенство своя 
потенциал, на участници-
те бяха предоставени пре-
красни условия за отмора 
и релакс в хотел „Хелиос”. 
Творците бяха приятно 
изненадани с разходка и 
вечеря на корабчето „Ива-
лена” с капитан Росен Ди-
мов, където бе отпразнуван 
тържествено петгодишния 
юбилей на групата. Всички 
си пожелаха още много , 
много по пет години да са 
заедно.  Община Балчик 
подкрепи финансово орга-
низацията и провеждането 
на пленера. Кулминацията 
бе на 22 септември, когато 
в хотел „Хелиос” бе откри-
та изложба от прекрасните 

платна на участниците , ко-
ето се превърна в празник 
за ценителите на маслена-
та живопис.
Уморени, но доволни от 
постигнатото, чрез орга-
низатора Флора Начева, 
участниците в пленера 
изказват благодарност на 
своите партньори и цени-
тели на изкуството: г-н 
Симеон Господинов и г-жа 
Ани Господинова –  соб-
ственици на хотел „Хе-
лиос”, г-н Суслан Кокаев 
– управител на хотела; г-н 
Николай Ангелов – кмет на 
Община Балчик и члено-
вете на неговия екип: г-жа 
Къймет Тургут и г-н Сава 
Тихолов;  г-жа Валя Маш-
карова – ръководител на 
УБГ, г-жа Жени Михайло-
ва  - директор  на ДКИ КЦ  
„Двореца”, г-жа Валя Же-
лева – куратор на изложба-
та и г-н Росен Димов – ка-
питан на кораб „Ивалена”. 
Раздялата беше трудна, 
имаше прегръдки и малко 
сълзи в очите и обещание 
всички отново да се върнат 
в Балчик. 
Творчески биографии
 Флора Начева
Флора Начева е самоук 
балчишки художник. За-
почнала твърде късно да 
рисува, но доказала се вече 
като художник и приета в 
професионалните среди. 

Рисува единствено масле-
на живопис. Картините ѝ 
са отражение на красотата 
и очарованието на белия 
град. Голяма част от плат-
ната ѝ са рисувани сред 
екзотиката на „Двореца” в 
Балчик. Има четири само-
стоятелни изложби и една 
обща с колеги в Балчик. 
Излагала е свои платна и 
в градовете Добрич, Бан-
ско, Приморско, Варна и 
град Констанца,  Румъния. 
Участник е в седем нацио-
нални пленери, три от кои-
то благотворителни. При-
тежатели на нейни картини 
са ценители от България, 
Белгия, Германия, Украй-
на, Молдова и Румъния. От 
тази година е и организатор 
на национални пленери.  
Художникът Александър 
Стоянов от ранна детска 
възраст рисува предимно 
графика. Преди 5 години 
посяга към четката и мас-
лото. Рисува морски и гор-
ски пейзажи и от скоро аб-
страктни картини . Има две 
самостоятелни изложби и е 
участвал в три благотвори-
телни пленера.
Мария Маркова е родена в 
гр. Карлово. Учителка по 
професия. Любител худож-
ник. С изкуство се занима-
ва от 5 години. Участвала е 
в 4 пленера. Има две само-
стоятелни изложби. Рисува 
маслена живопис.
Творецът Симеон Кръстев 
е отличен с наши и меж-
дународни награди, сред 
които са и почетна грамо-
та, Златна карта и Златна 
значка “За принос към ав-
торитета на европейската 
култура” от Европейския 
форум на експертите към 
Академията за Междуна-
родно признати лидери 
в науката и в изкуството. 
Знакова личност на Со-
фийската община -ра-
йон „Младост”, Симеон 
Кръстев е водещо име в 
съвременното ни изкуство. 
Завършил Художествената 

академия в гр. Лодз, Пол-
ша през 1975 г., специал-
ност –плакат живопис и 
графичен дизайн . След 
завръщането си в България 
се включва в творческия 
живот. Активно участва в 
изложби и конкурси. Дъл-
гогодишен плакатист на 
Софийската опера и балет 
като не забравя и първа-
та си любов- живописта. 
След изчезването на автор-
ския плакат той продъл-
жава с графичен дизайн 

–пощенски марки, лога, 
юбилейни монети, оформ-
ление на книги и учебници. 
С живописното си творче-
ство гостува на галерии в 
България и чужбина. През 
2017 година пребивава 2 
месеца в ателиетата на 
Сите дез Арт -Париж със 
самостоятелна изложба. 
Посещава музеи и галерии 
и се докосва до гигантите 
на световното изкуство.  
Излага картини в известни 
софийски галерии. Само-
стоятелни изложби в гале-
риите на СБХ,  два пъти и в 
Галерията Райко Алексиев 
и в други галерии. Послед-
ната изложба бе преди ме-
сец в Галерия ”Минерва” 
на Грант хотел София. Не-
гови картини притежават 
колекционери от България, 

Полша, САЩ, Франция, 
Германия ,Израел.
Анета Стоянова. „Зани-
мавам с е с изобразително 
изкуство от малка. Ученич-
ка съм на известния плов-
дивски художник Иван По-
повски. Работя в различни 
стилове, както с маслена, 
така и с акрилна техника 
и комбинации. Работите 
ми са с богата тематика, 
обхващаща почти всички 
идейни и технически сти-
лове на живописта, като 

започнем от красиви класи-
чески пейзажи, преминем 
през портретна живопис и 
достигнем да съвременен 
изказ в абстрактна форма. 
Особено любимо ми е зася-
гането на българската фол-
клорна тематика - пейзажи 
и автентични портрети от 
различни фолклорни облас-
ти на страната.  От  немалък 
период живея и творя в Ан-
глия. Имам редица изяви на 
общи участия, пленери и 
изложби в цялата страна, а 
името ми е добре познато и 
в чужбина – имам творби в 
Англия, Италия, САЩ, Гер-
мания, Гърция.
Лиляна Русева е от Добрич
От 15 години работи с 
маслена живопис, множе-
ство изложби в страната и 
чужбина, участия в плене-

ри и общи изложби! Орга-
низатор на пленери в стра-
ната.
Дияна Тошева 
Диана Тошева, родом от 
Видин, понастоящем живее 
и твори в София. От 2019 е 
управител на “Diana Art Ли-
лавата Галерия”, с постоян-
на експозиция на авторски-
те ѝ произведения, както 
и на художници от цялата 
страна. Първата ѝ самос-
тоятелна изложба и пре-
зентация на нейната сти-

хосбирка “Морето в теб” е 
в родния ѝ гр. Видин през 
2001 г. След преместването 
си в гр.София, творческият 
ѝ път започва с любовта 
към маслената живопис и 
съвместни изяви с колеги 
художници. Съвместни из-
ложби: септември 2021 г. 
-Национален пленер “Ние 
и морето гр.Балчик; май 
2021г. “Пролетен салон” 
гр. Габрово: 2018 г. “Рицар 
на четката” Благотвори-
телни изложби в УСМБЛО 
“Продължаваме- 2018г. и 
“Да прегърнем дете -2018г. 
Пленери “Луди в рая” май 
2019г.- “Шабла”;септем-
ври 2018г.- Банско; май 
2018г. гр.Балчик; септем-
ври 2017г. Приморско ; май 
2017г. “Бялата лагуна” 
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