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Жителите на малки населени
места край Варна излизат на
общоселски протест
09:39 / 22.06.2022

Варненка: Случка в градския
транспорт зареди деня ми с
усмивка!
09:50 / 23.06.2022

Водата на Офицерския плаж
във Варна отново е с лоши
показатели заради
Шокъровия канал
14:33 / 22.06.2022

"Златният" учител Теодосий
Теодосиев с уникална лекция
за силовия интелект във
Варна
15:27 / 21.06.2022

Платено паркиране и през
уикенда в "Синята зона" от 1
юли във Варна
12:23 / 21.06.2022

Лъсна истината за това колко
"луксозно" е пиленцето от
Монако Нина! Снимка я
излага здраво из мрежата!
10:31 / 22.06.2022
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Варненски художници с арт-проект "Море от
цветове"

Автор: Екип Varna24.bg 15:31 / 13.05.2014 Коментари (0) 1253

За седма поредна година галерия "Актив
Арт" и международният музикален поп-
рок-джаз фестивал "Откритие" дават
възможност за изява на млади автори. В
това издание на съвместната инициатива
се включват варненските художници
Зорница Дончева - Stella и Стоян
Георгиев със своя арт-проект "Море от
цветове". Изложбата ще бъде открита на
15 май от 18.30 в галерия "Актив Арт"
във Варна, на улица "Дунав" № 5.
Събитието е част от съпътстващата
програма на ММФ "Откритие 2014".

Зорница Дончева - Stella и Стоян
Георгиев са завършили "Инженерен дизайн" в Техническия университет във Варна.
Съвместният им житейски и творчески път започва в Италия, където работят през
последните 7 години като художник-асистенти в студиото на известния художник Атос
Фачинкани. През тези години те преоткриват света още по-цветен и жив. В палитрите им
липсват черни, сиви, тъмни и мрачни тонове. Ярките цветове и релефните четки са силно
въздействащи и зареждащи с енергия.

Обединени от общата си страст към пътуванията, двамата автори намират вдъхновение в
красивите и живописни места. Те ги зареждат с любов и енергия, която пренасят и в
картините си. Затова изкуството им вълнува, очарова и предразполага към мечти. 

Едно от най-големите вдъхновения за Зорница и Стоян са древните италиански градчета и
живописните улички, в които времето следва своя собствен ход. Красотата и
очарованието на природните пейзажи, величието на историческите забележителности и
нежната романтиката на италианското слънце, художниците пренасят и в картините,
които ще видим в "Море от цветове". Живописните платна са в стил постимпресионизъм,
който критиците определят като "съвременен наивизъм".

Двамата автори представят една ярка феерия от цветове, слънце, море, благодат, радост
и любов - като химн на живота. Картините им са като неочакваното слънце и дъгата след
буря, като глътката свеж въздух и очарованието на нощта след забързания ден, като
хармония след хаоса. С пречистени очи, художниците преоткриват един нов, по-красив
свят, в който животът се променя непредсказуемо, а всяка мечта става реалност и
поднася своя безценен подарък. 

"МОРЕ ОТ ЦВЕТОВЕ" е като симфония на сетивата, като нежен и въздействащ разказ,
който едновременно и връща в миналото, и изпреварва бъдещето, за да ни направи
съпричастни с хармонията на настоящето.

Изложбата може да бъде видяна до 10 юни 2014 г.

Още по темата: общо новини по темата: 63

23.06.2022 » Популярна певица от Киргизстан със светъл спомен от Варна

21.06.2022 » "Откритие" продължава да открива нови пътища към своята публика 

26.05.2022 » Александрина Симеон: Музиката свързва хората, дава им нови идеи и импулси!

26.11.2020 » Песен от САЩ е победител в Международния поп фест “Откритие 2020"

20.11.2020 » За първи път от двадесет и девет години насам изборът в "Откритие“ - дистанционно

Share 3

Share 3

©

Новини Спорт Справочник Обяви Вход с facebookРегистрацияВход

https://www.varna24.bg/novini/varna/Zhitelite-na-malki-naseleni-mesta-krai-Varna-izlizat-na-obshtoselski-protest-1291058
https://www.varna24.bg/novini/varna/Zhitelite-na-malki-naseleni-mesta-krai-Varna-izlizat-na-obshtoselski-protest-1291058
https://www.varna24.bg/novini/varna/Varnenka-Sluchka-v-gradskiya-transport-zaredi-denya-mi-s-usmivka-1291932
https://www.varna24.bg/novini/varna/Varnenka-Sluchka-v-gradskiya-transport-zaredi-denya-mi-s-usmivka-1291932
https://www.varna24.bg/novini/varna/Vodata-na-Oficerskiya-plazh-vuv-Varna-otnovo-e-s-loshi-pokazateli-zaradi-Shokuroviya-kanal-1291468
https://www.varna24.bg/novini/varna/Vodata-na-Oficerskiya-plazh-vuv-Varna-otnovo-e-s-loshi-pokazateli-zaradi-Shokuroviya-kanal-1291468
https://www.varna24.bg/novini/varna/Zlatniyat-uchitel-Teodosii-Teodosiev-s-unikalna-lekciya-za-siloviya-intelekt-vuv-Varna-1290719
https://www.varna24.bg/novini/varna/Zlatniyat-uchitel-Teodosii-Teodosiev-s-unikalna-lekciya-za-siloviya-intelekt-vuv-Varna-1290719
https://www.varna24.bg/novini/varna/Plateno-parkirane-i-prez-uikenda-v-Sinyata-zona-ot-1-yuli-vuv-Varna-1290527
https://www.varna24.bg/novini/varna/Plateno-parkirane-i-prez-uikenda-v-Sinyata-zona-ot-1-yuli-vuv-Varna-1290527
https://www.varna24.bg/novini/Bylgaria/Lusna-istinata-za-tova-kolko-luksozno-e-pilenceto-ot-Monako-Nina-Snimka-ya-izlaga-zdravo-iz-mrezhata-1291097
https://www.varna24.bg/novini/Bylgaria/Lusna-istinata-za-tova-kolko-luksozno-e-pilenceto-ot-Monako-Nina-Snimka-ya-izlaga-zdravo-iz-mrezhata-1291097
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=d-imcAciKELF6Dah9C3L86TW8YAOeQMhZsY67gJosq3rallMjlt0pecV0MpBR2Ne8L6otvd_5XxbUTveGSMUFvDyONzQpGJwfKvp8XRvhHsyS3UPEr6TXH1qWvu_YhjiKjBiWSxl9p76HmaQ_ftHC77_LQU4bHi8dYjlQw6SmpQ99mejpalbExEx57cpA53YKIrWCir8Tn9Vi_3ExLOj99L3fs1wv-TPcwPF5zL05TsHSDAwwhKv6Rh_PWzavEACpZsivBJ22WNMrPJuz6OlRfTX9JH84zKFHrNkwHpWf5mK7DMF8sFHaNlkB4vihVH8KegwCyJXTfbU4w0xXfHHQLSFOAy0tVRqaev4I7enZJ3C5yNUZg5nVMhmxiTKe_9Jmn9SBqjyhxGq6ew8J9bG9NNZ4auk28dFwIQE8OC_zRMNKn3OvZ8Usz-JxAlfHSGTHD7WmlbVBQKFiBn6mCVGbCgW51jIqS78gchA5ovg0i_zjj8N&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.astratex.bg%2Fljatna-razprodazhba%2F%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3DWeekly-campaign-static
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=F68O4AciKELF6Dah9C3L86TW8YAOeQMhZsY67gJosq3rallMjlt0pecV0MpBR2Ne8L6otvd_5XxbUTveGSMUFvDyONzQpGJwfKvp8XRvhHsyS3UPEr6TXH1qWvu_YhjiKjBiWSxl9p76HmaQ_ftHC77_LQWi34Go2oDVMx2_uht1a_NCALHrRqiE3HlGatWlD0EMk1fg9Dz00ZXq2iGfr3DkXnpIOMy_facOorONRDT5OSQ9fnNQ8gjRafv2UcyEcdZOSYk2OGnh-h2YG42gwfokLUipHaaPdz_yvRxTcEtOS8ECGBRS6duMV9nPNccUnUU3Gao9QYoTRRWV9ZL6wtNTNxjW3uTtLXMdYXDthhyckDuiYcnPPpAImlFO6oLwtyxCNQExFf220FqTA3OMZqq8raA1w-KztEGzFaTzZ08Z1YpMvZInPssJIT0nrLD8CWu7oCTQlozS42jr3bsV1Q_IGbj4kuYzqCm6P8aJmaI25HMR&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.astratex.bg%2Fljatna-razprodazhba%2F%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3DWeekly-campaign-static
https://privacy.eu.criteo.com/adchoices?cppv=3&cpp=KZZdd_5FlPzlr-D7eNUFe0EX115JxUs1FIuG-rMdvdMa60tPfFwCjWWbY-dRjsufssJCfUTkO264ktYKwWd8MRa1019gedQ3qi8MckFK2gCxVUXy47PfWoYJM7nBBeQcnPRXAkdIDSNdrKBrRhSXo4WwHCoycDAHe8lX9mNr4ROx2Ez6
https://www.varna24.bg/novini/23.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/22.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/varna/Varnenski-hudozhnici-s-art-proekt-More-ot-cvetove-493809?showmonth=05.2022
https://www.varna24.bg/novini/1.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/2.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/3.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/4.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/5.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/6.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/7.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/8.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/9.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/10.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/11.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/12.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/13.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/14.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/15.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/16.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/17.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/18.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/19.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/20.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/21.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/22.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/23.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/24.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/25.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/26.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/27.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/28.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/29.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/novini/30.06.2022/showall.html
https://www.varna24.bg/team/Ekip-site_name-1.html
https://www.varna24.bg/novini/varna/Populyarna-pevica-ot-Kirgizstan-sus-svetul-spomen-ot-Varna-1292278
https://www.varna24.bg/novini/varna/Otkritie-produlzhava-da-otkriva-novi-putishta-kum-svoyata-publika-1290467
https://www.varna24.bg/novini/varna/Aleksandrina-Simeon-Muzikata-svurzva-horata-dava-im-novi-idei-i-impulsi-1273086
https://www.varna24.bg/novini/varna/Pesen-ot-SASht-e-pobeditel-v-Mezhdunarodniya-pop-fest-Otkritie-2020-1025183
https://www.varna24.bg/novini/varna/Za-purvi-put-ot-dvadeset-i-devet-godini-nasam-izborut-v-Otkritie-distancionno-1023179
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssEwrJfstXULgeKNV2_ccReXWECH2KCeGElN-VvA0dn0MecyqOxLV2KWlMTOKz0WrMc0LNmVaXH1DVwkhqQfxTYPoFHE2Gs5AjuKicnBdvT0sIf1qLi3iEmZcCjHhqgMccBoW5WQijuNty4FANXGYnFpm0zk1E-2-TNH41n3_vK2sg7Q3c2udIcGgg5opUiUgVOb5g02oQODQJnkC3z390dDPpaS_LvifGYSFVAWMBRaEbEtjWX3xvaf5j919PBQZLuP9KKZZfJUD3EQSDs5bfPXAbn26-r-O4bcCGctwLl3JpoyCtPF-YUYkf_HxD1tCqvL1IU3T-jIpGee-hBDCd8ikD-zmzjOpBsSDm5eG22&sai=AMfl-YSRaO9MAe5ilg7wOQOxrNF3Cga86bwD8Vyk8seZee0qowFI_I0D3v1dMYwOCc5baDcKUGTW0I55AWMfs0px5ONPY791v_AHqDc_lrnxgSl-uu9yP_Y6G1vSgmXA3M8&sig=Cg0ArKJSzMPVfuK92Cjv&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://persenk.eu/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.varna24.bg%2Fnovini%2Fvarna%2FVarnenski-hudozhnici-s-art-proekt-More-ot-cvetove-493809&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.varna24.bg%2Fnovini%2Fvarna%2FVarnenski-hudozhnici-s-art-proekt-More-ot-cvetove-493809&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.varna24.bg/
https://www.varna24.bg/register.html

