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Чавдар Петров и неговите фантастични дунавски нощи гостуват в
изложба „Пролет"
вторник, 25 февруари 2020
Публикувано от: Мариета Ханджиева

Живописецът Чавдар Петров и неговите фантастични дунавски пейзажи ще гостуват в галерия
"Пролет". Откриването на експозицията е на 28 февруари от 17.30-19.30ч.

Чавдар Петров има над 60 самостоятелни изложби в София, Видин, Пловдив, Плевен и други градове.
Всекидневието в платната му придобива приказен и фантастичен образ, който гравитира около магията
на цвета - богат, нюансиран, магнетичен.
Реката е неговият живописен изказ на красивата метафора за пътуването, а подводния свят се слива с
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реалния живот на брега по завладяващ живописен начин. Любимият му цвят е синьото във всичките му
нюанси - от бледосиньо , почти бяло, през наситено тюркоазено до тъмновиолетово. Той е майстор на
монохромната живопис, за което свидетелстват нощните му пейзажи , оцветени във всички нюанси на
сивото до черно и изпълнени с релефна техника. Използва и контрастните цветни петна в пламтящо
червено и топло оранжево, вдъхновени от изгрева и огъня. Впечатляват и ескизните образи от
градската градина на Видин и уличния пейзаж.
Изложбата на Чавдар Петров може да се разгледа в галерия "Пролет" до 24 март.

Чавдар Петров
Роден на 14/10/1955г. в с.Екзарх Йосиф,Русенски
окръг. През 1974 завършва художествена гимназия
в гр. Казанлък. През 1980г. завършва Велико
Търновския Университет "Св. Св. Кирил и Методий" специалност живопис. От 1985г. е член на Съюза на
Българските Художници-гр. София. Живее и работи
във Видин, поетичен град на река Дунав.
Самостоятелни изложби - над 60.
За периода от 1985 - 2018г.
Галерия Раковски 108, София 1985г.
Галерия Руски 6, София 1987г.
ХГ "Никола Петров" Видин 1993г.
Галерия Арт 36, ул."Славянска"40, София - 6
самостоятелни изложби
Галерия "Райко Алексиев", София
ул."Раковски"125 - 1995 , 2000г. и 2011г.
1995г. пребивава в ателиетата "Cite des arts"
- Париж.
Юбилейна изложба октомври - ХГ "Никола
Петров" гр.Видин
2007 февруари, галерия "Кръг+", София
2007 октомври,СБХ-Шипка 6, София
2009 април, галерия "Арта1", гр. Крайова,
Румъния
2011 април, галерия "Средец",
Министерство на културата
2014 август,Дом на
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архитекта,Международно биенале на
изкуствата,Варна
2014 октомври, галерия "Арт Алея',София
2015 октомври , СБХ -Шипка 6,София
2018 септември,Квадрат 500
Участия в представителни колективни изложби:
Есенни изложби - Пловдив 1996г. Балабановата къща.
"Cite des arts" - Париж 2002 февруари колективна изложба.
Българската живопис след 1989г., салон на
изкуствата НДК 2002г.
2005 Награди на Мтел за съвременно
българско искуство,София и Виена.
Колективна изложба 39 съвременни
български автори - галерия "Кръг +".
Изложба "Поколения" - март 2010, галерия
"Средец", Министерство на културата.
"Познати - непознати - забравени" - 80-те
години, октомври - ноември, Национална
галерия за чуждестранно изкуство, град
София.
2014,Пловдив,музей арт галерия
"Филипополис"
2014,ноември.Галерия Изкуство
15,Крайова,Румъния
Участия в Сърбия и Черна гора, Румъния,
Русия, Украйна, Чехия, Германия, Франция,
Австрия , Южна Корея и Страсбург.

Награди:
1985г. - II-ра награда за живопис "Човекът и
трудът", Габрово.
1993г. - II-ра награда за живопис Международно биенале на хумора и
сатирата.
1994г. - Награда за живопис от Съюза на
Българските Художници - София.
1998г. -Награда за живопис гр. Решица -
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Румъния.
2010-Награда на община Бургас за живопис
" Приятели на морето"
2013-Регионална награда за живопис на
Алианц България
2015- Национална награда "Захари Зограф"
Негови творби притежават Национална
художествена галерия и почти всички галерии в
страната.
Частни колекции:
България, Румъния, Сърбия, Украйна, Франция,
Германия, Чехия, Австрия, Белгия, САЩ,
Великобритания, Холандия, Колекция Петер Людвик
и др.
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