Ивелина Иванова представя изложбата си „Пространства
и хоризонти“ в галерия „Дружество на художниците"
Четвъртък, 22 Април 2021

С изложба –живопис ще гостува в Бургас младата художничка Ивелина Иванова. Експозицията ще бъде
представена в галерия „Дружество на художниците“ Бургас. Откриването е утре в 18.30 часа.
„Пространства и хоризонти“ е първата самостоятелна изложба на Ивелина Иванова в България,
показваща творби от периода 2017 -2021 година.
„Старая се да покажа за колко малко време човек (творецът) може да се промени, да израсне, да се
изгуби, потърси и намери в един забързан свят на множество хоризонти, създавайки своите лични,
обширни и тесни пространства от експресивен колорит и малко спокойствие, което настъпва след
дългия шум на забързаното ежедневие, в търсене на химерата на един подсъзнателен консенсус“,
споделя художничката.
Ивелина Иванова е завършила бакалавърска степен по „Стенопис“ и магистърска по - „Живопис“ във
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Великотърновския университет “Св.Св. Кирил и Методий“. Разширява своя поглед към
изобразителното изкуство и благодарение на следването си и във ‘‘Universidad de Castilla La Mancha‘‘
(Куенка, Испания), “Academia di Belle Arti di Bari”( Бари, Италия) , ‘‘Universidad Complutense de Madrid’‘ (
Мадрид, Испания). Била е член на Асоциацията на испанските художници и скулптори в Мадрид, AEPE.
Има много участия в изложби в чужбина.
Експозицията ще гостува до 30 април.

ИЗЛОЖБИ

2021 Изложба „300“, „Дружество на художниците- Бургас“.
2021, 2018 Изложба „Млади автори“, „Дружество на художниците- Бургас“.
2020 Изложба „Интернационално Биенале‘‘, галеиря „Сирак Скитник“, Сливен.
2020,2019,2017 - Изложба на фондация „Звезди под Звездите“, Раювци.
2020 - Изложба „Акварел“, галерия „Петко Задгорски“ - Бургас.
2020 Изложва „24 Май“, „Дружество на художниците- Бургас“.
2019

Самостоятелна изложба Живопис, архитектско студио „Natureback”, Мадрид.

2019 Изложба “Nocturno”, Centro Cultural San Clemente, Асоциация на испанските художници и
скулптори, Толедо, Испания.
2019 Световно изложение на антики, изкуство и колекционизъм „Feria de antiguedades, arte y
coleccionismo ALMONEDA“, Мадрид, Испания.
2019

Изложба “Fiesta Internacional del Arte”, галерия Santana, Madrid, Испания.

2018

Изложба в читалище "Просевета" 1927, Варна.

2018 Самостоятелна изложба „Космос- кръгът на дуалността“,Centro Municipal de las Artes Buero
Vallejo, Sala Altamira Alta. Inaugurada de Antonio Luis Galindo Casado, Мадрид, Испания.
2017, 2018, 2020 “Никулденска изложба”, „Дружество на художниците –Бургас”.
2017 Изложба „Лични пространства‘‘, зала “Янаки Манасиев”, Велико Търново.
2015 Изложба „San Nicola“, Teatro Margerita, Бари, Италия.
2013 Изложба „Скулптора‘‘, BBVA, Таранкон, Испания.
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