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„Георги Петков на 50“ – бургаският художник празнува с
изложба в Дружеството
Сряда, 27 Октомври 2021

Творецът подрежда 50 картини за 50-я си рожден ден.
Бургаският художник Георги Петков ще отбележи 50-годишния си юбилей с ретроспективна изложба.
Експозицията "ГЕОРГИ ПЕТКОВ на 50" ще бъде открита днес в галерията на Дружеството на бургаските
художници. Вернисажът е от 16 до 19.30 часа. Творецът ще представи живопис и графика, създадени
през 25 – годишния му творчески път до момента.
"Тази излжба е душевен гъдел. Какъв по-хубав повод от този да събера творчеството си и да се върна
назад във времето. Онова момче на 25 години, с непокорен дух и силна енергия се отразява в платната,
селектирани за експозицията и моите приятели, хората които ме познават ще видят разликата с
картините ми сега. Вярвам, че ще бъде много интересно за гостите на изложбата" - сподели Петков.
Георги Петков е роден на 28.03.1971 година в град Бургас. Завършва образование във ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий” през 1995 г., специалност "Графика". Работи в областта на живописта и графиката.
Самостоятелни изяви: Първа самостоятелна изложба- живопис- галерия „Бояджиев”, гр. Бургас, 2002 г.;
Изложба-графика-галерия „Бургас”, град Бургас -2003 г; изложба-графика, галерия „Спектър”, гр.
Велико Търново, 2004 г; живопис и графика, галерия „Пролет”, 2005 г, гр. Бургас; живопис - галерия на
Дружество на бургаските художници, 2008 г, гр. Бургас ; живопис- галерия „Пролет”,2011 г, гр. Бургас;
живопис и графика - галерия „Пролет”, 2015 г, гр. Бургас.
Съвместни участия в страната и чужбина: INTERNATIONAL ART BIENNIAL-Скопие,Македония,1995 г.;
Интернационално биенале на хумора и сатирата в изкуството-гр. Габрово - 1997, 1999, 2001 г.;
Интернационално биенале на графиката - гр. Варна - 1999, 2001, 2003, 2015 г.; Интернационално
трианале на графиката - гр. София, 2001 г.; Съвместна изложба на наградени от Lions Club of Baden /
Helenental български млади автори-HAUS WITTGENSTEIN, BULGARISCHES KULTURINSTITUT, Виена, Австрия
- 2004 г.; Изложба „Море-Бряг Координати” – гр. Бургас, 2006 г.; Изложба на бургаски художници на
фестивала в гр. Маниса, Турция, 2008 г.; Представителна изложба на български автори гр. Брюксел,
Белгия, 2008 г.; Балканско квадрианале -„Митове и Легенди на Моя Народ”- гр. Стара Загора, 2008 г.,
Фестивал за съвременно изкуство ,,Включи града”, гр. Бургас, 2013 г., Биенале „Приятели на морето”,
гр. Бургас - 2012, 2014 г. и др. Награден е през 2001 г. от Lions Club of Baden/ Helenental за млад график гр. Габрово (Интернационално биенале на хумора и сатирата). Награда на Allianz Bank за живопис на
регионален конкурс в гр. Бургас, 2008 г. Живее и твори в гр. Бургас.
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