БАЛЧИК ОТНОВО БЕ ПРЕДСТАВЕН
ДОСТОЙНО В УНГАРСКАТА
СТОЛИЦА БУДАПЕЩА
На 6 юни 2019 г. в двете галерии на Българския културен институт в Будапеща бяха открити
едновременно две самостоятелни изложби на гостуващи автори от Балчик: „Игра на
цветовете“ на Стоян Великов Стоянов – живопис, и „Там…“ на Росен Стефанов Русинов –
художествена фотография.
За двамата най-близки приятели от ранно детство до днес това е третият наш културен
център зад граница, където излагат заедно творбите си - след българските институти в Прага
и Братислава, където през 2011 г. представят своя арт-проект „Черноморски истории“. За
Стоян Стоянов това е трета среща с унгарска публика след изложбите му в Будапеща през
2010 г. и в Дебрецен през 2011 г. Той е имал също и самостоятелна изложба в Българския
културен институт „Дом Витгенщайн“ във Виена през 2016 г., както и в Берлин през 2009 г.
Изложбата на морска тематика „Там…“, с която гостува сега в Будапеща, Росен Русинов
показва в рамките на Месеца на фотографията в София още през 2016 г.
При откриването творците бяха представени от Пламен Пейков – директор на Българския
културен институт в Будапеща. Той посочи, че това е своеобразно продължение на
„балчишкото присъствие“ в центъра на унгарската столица след откритата през месец април
т.г. в Института фотоизложба „Вечната красота на Двореца в Балчик“ с автори Ясен
Казанджиев и Румяна Тенева.
Интерес към изкуството на двамата творци проявяваха и случайни минувачи, още преди
официалното откриване на изложбите.
Стоян Стоянов и Росен Русинов благодариха на публиката за проявения интерес, като
отправиха специална благодарност към своите балчишки приятели, пристигнали в Будапеща
за откриването на двете изложби.
Изложбата на Стоян Стоянов демонстрира нов етап от неговото развитие като творец. Това се
вижда ясно в композициите, темите и цветовата гама на неговите най-нови картини.
Според Росен Русинов изложбата „Там“ е най-философската му изложба до сега. Той си е
позволил една „малка“ закачка с българската публика. Две от фотографиите му не са от
черноморския бряг.
Екипът на Българския културен институт в Будапеща прояви изключителен професионализъм
при подготовката и провеждането на събитието.
Жителите и гостите на Будапеща имат възможност да се наслаждават на изложбите „Игра на
цветовете“ и „Там…“ до 8 юли.
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