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Съвместна Оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013“ 
Проект „Черноморски ареал за култура и изкуство“ (BASACA), № 2.3.1.73216.269, MIS ETC № 1551, Grand Contract № 50830/25.06.2013

каталог от

Международен пленер по живопис 
„Черноморска палитра” 

Бургас, 27 август – 5 септември 2015 година

Международният пленер по живопис „Черноморска палитра” се проведе в град Бургас, България, в периода 27 август - 5 септември 2015 г. 
Пленерът се организира в рамките на проект „Черноморски ареал за култура и изкуство“ (BASACA),  

финансиран по съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013”, регулирана от инструмента за европейско 
добросъседство и партньорство (ENPI) на Европейския Съюз, / 2.3.1.73216.269, BASACA, MIS- ETC Code 1551 / 

grant contract no 50830/ 26.06.2013. 
Водещ партньор на проекта – Община комотини, Република Гърция. 

Партньори по проекта: Сдружение „Платформа АГОРА – клон Бургас”, гр. Бургас, Република България и  
Агенция за подкрепа на културни инициативи „кусикреаВижън”- Одеса, Република Украйна. 

Целта на пленера е да провокира творчески импулс за създаване на нови културни продукти на изобразителното изкуство, да 
осъществи културен обмен и да сближи хората на изобразителното изкуството, като въведе ново поле за творческа изява между  

три черноморски общности в региона Черноморски басейн. 
В пленера участваха 15 художника от България - гр. Бургас, Украйна – регион Одеса и Гърция – община комотини.



СЕВДАЛИНА ПРОДАНОВА

Авторката работи в областта на графиката и живописта.
Завършила е ССХУ за Приложни изкуства, гр. Сливен, специалност Текстил

и  ВТУ „Св. св. кирил и Методий“, специалност Графика.
Участвала е в регионални, национални и международни изложби  

в България и чужбина.
Живее и работи в гр. Бургас.

БЪЛГАРИЯ



СЕВДАЛИНА ПРОДАНОВА, „крайбрежен сън”



СЕВДАЛИНА ПРОДАНОВА, „Морски видения I”



СЕВДАЛИНА ПРОДАНОВА, „Морски видения II”



СЕВДАЛИНА ПРОДАНОВА, „Целувка”



ИРЕНА ИВАНОВА

Авторката работи в областта на живопистта, иконопис, инсталацията, рисунката и колажа.
Завършила е ВТУ „Св. св. кирил и Методий“, гр. Велико Търново, специалност  Графика. 

Член ДХ Бургас, съучредител на “Арт група 7+”. 
През 2003 и 2011 има две самостоятелни изложби в Бургас. Участва в множество групови, общи 

и Национални и международни изложби, симпозиуми и пленери, арт фестивали и проекти.
Носител е на награда за 2015 – Осмомартенска изложба на жените художници галерия „Бургас”.

Живее и работи в гр. Бургас.

БЪЛГАРИЯ



ИРЕНА ИВАНОВА, „Бургас и морето”



ИРЕНА ИВАНОВА, „Море”



ИРЕНА ИВАНОВА, „Страници от миналото”



Авторът работи в областта на графиката и живописта.
Завършил е ВТУ „Св. св. кирил и Методий”, гр. Велико 

Търново, специалност Графика. Има участия в регионални 
и национални изложби.

Живее и работи в гр. Бургас.

БИСЕР ПРОДАНОВ

БЪЛГАРИЯ



БИСЕР ПРОДАНОВ, „Пантеона”



БИСЕР ПРОДАНОВ, „Спомените на скалата”



Авторката работи в областта на графиката и живописта. Има завършено 
специално художествено образование – Живопис и Графичен дизайн. Редовно 

участва в изложби в страната и чужбина. Има участия в Международно биенале на 
графиката – Варна и Национално биенале „Приятели на морето“ – Бургас. Нейни 
картини са притежание на частни колекции в страната и чужбина. Преподавател 

e в специалностите „Сценичен костюм“ и „Рекламна графика“ в Националното 
училище за музикално и сценично изкуство Бургас. Живее и работи в Бургас. 

ВАНЯ АПОСТОЛОВА ЗАБУНОВА

БЪЛГАРИЯ



ВАНЯ АПОСТОЛОВА ЗАБУНОВА, „Импресия II”



ВАНЯ АПОСТОЛОВА ЗАБУНОВА, „Импресия I”



Авторката е завършила СОХУ „Св. Св. кирил и Методий“, Бургас, специалност 
Живопис, ВТУ „Св. св. кирил и Методий” Педагогика на обучението по изобразително 

изкуство, специалност Графика и магистърска степен по Графичен дизайн. 
Има участия в множество регионални, национални и международни изложби и 

пленери. Нейни картини са притежание на частни колекции в Испания, Германия, 
Турция, Македония, Русия и Америка. Удостоена е с 2 награди - „Руси Стоянов“ за млад 

художник, гр. Бургас, и награда за млад художник на Международното биенале на 
хумора и сатирата в изкуството в Габрово. Има 5 самостоятелни изложби.

ЛОРА ЯНЕВА

БЪЛГАРИЯ



ЛОРА ЯНЕВА, „Морски свят”



ЛОРА ЯНЕВА, „Морски звуци”



СВЯТОСЛАВ ГОРБЕНкО

Святослав e автор на маслена и акрилна живопис, предпочитан стил – реализъм и импресионизъм. 
През 1990 завършва Държавното художествено училище в Одеса.  

Член e на Националния съюз на художниците в Украйна.  
Има многобройни участия в изложби и пленери в страната.  

Негови картини са притежание на частни колекции в страната и чужбина.  
От 2010 г. преподава живопис, рисуване и композиция в Държавната академия по строителство и 

архитектура в Одеса. 

УкРАйНА



СВЯТОСЛАВ ГОРБЕНкО, „Самота”



СВЯТОСЛАВ ГОРБЕНкО, „На брега”



СВЯТОСЛАВ ГОРБЕНкО, „Бургаска уличка”



ВЛАДИМИР САкАЛЮк

Владимир е автор на живопис с маслени бои, предпочитан стил – реализъм 
и импресионизъм. През 1986 г. завършва «Графично изкуство» в Държавния 

Политехническия институт в Одеса. От 1986 активно участва в изложби и пленери.  
Той е член на Националния съюз на художниците в Украйна.  

Старши учител е по рисуване и живопис в катедра «Изящни изкуства» в Държавната 
академия по строителство и архитектура в Одеса.  

През 2012 получава грамота от кмета на Одеса за принос  
към културното развитие на града.

УкРАйНА



ВЛАДИМИР САкАЛЮк, „Вечер на пристанището”



ВЛАДИМИР САкАЛЮк, „Утро в града”



ВЛАДИМИР САкАЛЮк, „Морски мотив”



ЕВГЕНИЯ САкАЛЮк

Евгения е автор на живопис с маслени бои, предпочитан стил – реализъм и 
импресионизъм. През 1996 г. завършва «Графични изкуства» в Държавния 

педагогически институт в Одеса.  
Тя е член на Националния съюз на художниците в Украйна.  
Има многобройни участия в изложби и пленери в страната.  

Старши учител е по рисуване и живопис в катедра „Изящни изкуства“ в Международния 
хуманитарен университет, Одеса.

УкРАйНА



ЕВГЕНИЯ САкАЛЮк, „Пристанището в Бургас”



ЕВГЕНИЯ САкАЛЮк, „Утринно вълнение”



ЕВГЕНИЯ САкАЛЮк, „Улица „Богориди” в Бургас”



ЕВА ЯТТ 

Ева работи предимно в стила на реалистична живопис с маслени бои.  
През 2008 г. завършва Държавното художествено училище в Одеса.  

От 2010 г. насам участва в изложби и проекти.  
В продължение на 4 години работи като артистичен директор във филмово и 

анимационно студио „Одеса“.  Живее и работи в Южний, област Одеса.

УкРАйНА



ЕВА ЯТТ , „Плаж”



ЕВА ЯТТ , „На скалите”



ЕВА ЯТТ , „През прозореца”



ЮЛИЯ ГРАЧИк

Юлия е автор на живопис с маслени бои, а стилът й е реализъм и 
импресионизъм. През 2013 г. завършва Националната академия за изящни 

изкуства и архитектура в киев и оттогава е член на Националния съюз  
на художниците в Украйна.  

Освен самостоятелни изложби, участва и в колективни - повече от 20 
изложби в Украйна. Живее и работи в Южний, област Одеса.

УкРАйНА



ЮЛИЯ ГРАЧИк, „Светъл ден”



ЮЛИЯ ГРАЧИк, „Улица „Антим I”



ЮЛИЯ ГРАЧИк, „Скали”



ЮЛИЯ ГРАЧИк, „Плаж”



АННА ПИТЕЛИНА

Родена в Русия, Анна Пителина специализира „Изящни изкуства“. 
Ана работи във всички стилове. 

През 2010 г. представя картини в самостоятелна изложба. 
Член е на сдружението на художниците в комотини и  

води курсове за деца по изкуства.

ГЪРЦИЯ



АННА ПИТЕЛИНА, „Църквата в Несебър”



АННА ПИТЕЛИНА, „Морски жители”



АПОСТОЛИЯ ЦАУСИ

Апостолия Цауси е любител художник и започва да рисува преди 20 години, 
когато учи в частен колеж в областта на приложните изкуства  

и специализира вътрешен дизайн.

ГЪРЦИЯ



АПОСТОЛИЯ ЦАУСИ, „Път към фара”



АПОСТОЛИЯ ЦАУСИ, „Момиче”



МИЛЕНА ЦАМУРЛИДУ

Родена в Грузия (кавказ), Милена Цамурлиду е самоук художник и от ранна 
възраст посещава програми за вътрешен дизайн и декорация.  

Тя е автор на живопис с маслени бои и повечето й картини са пейзажи.  
От 1995 година живее в Гърция и членува в много културни организации. 

ГЪРЦИЯ



МИЛЕНА ЦАМУРЛИДУ, „Статуя в парка”



МИЛЕНА ЦАМУРЛИДУ, „Дворче”



НИкОС МОСкОФИДИС

Никос Москофидис е роден през 1984 г. в Русия.  
Завършил е термохидравлика в комотини, Гърция. От 2000 г. посещава курсове 
по рисуване и проявява интерес към изкуствата. Любител е на всички видове 

изкуства и вярва, че чрез тях ставаме по-добри хора. 

ГЪРЦИЯ



НИкОС МОСкОФИДИС, „Чайка”



НИкОС МОСкОФИДИС, „Пристанище“



НИкОС МОСкОФИДИС, „Храм Св. Богородица”



ВАРВАРА ЦИЦИРА

йоаниду/Цицира Варвара завършва частно италианско училище по изкуствата и 
участва в няколко самостоятелни и съвместни изложби в комотини.  

Тя също така работи като сценограф в местния театър и в момента е художник и 
преподавател в частно училище по музика и изкуства. 

ГЪРЦИЯ



ВАРВАРА ЦИЦИРА, „Есен”



ВАРВАРА ЦИЦИРА, „Море”


