СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

«Зимна разходка»
«Жената със самовара»

«Цветове»
«Момче»

«Обич»
«Една малка дама в синьо»

Осъществява се с финансовата
подкрепа на СО - дирекция „Култура”

Изложбата ще бъде открита
на 29 май 2013 г. от 13.00 часа в Ритуалната
зала на районната администрация – гр. Нови
Искър, кв. Кумарица, ул. Искърско дефиле123
www.novi-iskar.bg

ВИЗИТКА
Ангелина Василева Георгиева
Родена е през
1996 г. в гр.
Москва, Русия.
От
1997
г.
живее в гр.
София. Учи в
170
СОУ
„Васил Левски”
в
гр.
Нови
Искър. Ученичка е в Х «б» клас. Обича
природата, танците, и рисуването. От 7
годишна се занимава с народни танци
и има многобройни изяви на сцена с
танцовия състав при читалище „Христо
Ботев”, кв. Курило.
Още от малка проявява интерес към
рисуването.
Основни
теми
в
творчеството й са природата и
животните. Рисува
и портрети и
пейзажи, но основно рисува животни.
Използва акварел, темперни бои,
пастелни моливи, а голяма част от
творбите й са изразени чрез графика.
Смята, че всяко живо същество има
своя душа и обича да я отразява в
творбите си.
Участвала е в три конкурса на
различна тематика, в които печели
Първото място: 2007 г. – конкурс за
рисунка, посветен на Васил Левски,
организиран от 170 СОУ „Васил
Левски”, гр. Нови Искър; 2008 г. –
конкурс за детски творби „Светът на
библията”, организиран от Фондация
„Библейска лига”; 2008 г. - Трети
международен конкурс „Слънчевите

руни в българските носии и тъкани”,
организиран от Община Силистра.
През 2008 г. е посещавала Школата по
изобразително изкуство към читалище
„Христо Ботев”, гр. Нови Искър,
ръководена от
художничката Елена
Хаджистоянова.
Настоящата самостоятелна изложба е
втора за младата авторка. Тя е
организирана изцяло с нови творби,
които включват и нов стил на рисуване
– иконопис. Материалът върху който
рисува е различен – фазер, керамика,
керемида.
Представяне на творчеството й ще
направи
художничката
Лили
Прокопиева.

«Богородица с Младенеца»

«Света Троица» по А.Рубльов

«Св. Константин и Елена»

