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В. “Балчишки телеграф”

ЦЕНА 50 стотинки

предлага безплатна реклама в
Интернет на адрес:

16 юли - 22 юли 2015 г.

Бензиностанции

ЛАФИ

 строителствo ремонт проектиране 

жк. Балик
0895 65 30 12
Тел:052/ 46 00 66 Крайпътен комплекс 0896 82 05 12
Хотел-Ресторант-Спа Център Промишлена зона 0896 82 05 17

0579/7 22 26 stroiperfekt@mail.bg
0888 205 678 www.stroiperfekt.com

Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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Кметът Николай Ангелов и служителите на Исторически музей Балчик на тържеството, по случай
обновената художествена галерия. фото: Марияна ВЪРБАНОВА
По понятни причини Преустройството на Ху- ници и гости, тя подчер- от клуб „Борис Карапрез летните месеци съ- дожествената галерия се та, че за нея е чест да бъ- джов”, след което даде дубитията в културния извърши по проект „Пъ- де домакин и да съпрежи- мата на председателя на
афиш на гр. Балчик изо- строто лице на Добру- вее радостта на съграж- СБХ София Любен Гебилстват – прегледи, кон- джа” от програма: Реги- даните си.
нов. „Щастлив съм, че
церти, фестивали, плене- онално развитие /2007 – Разказвайки накратко ис- присъствам в прекрасния
ри, изложби и всякакви 2013 г./, финансиран от торията на балчишката град Балчик, в момент,
прояви от обществения Европейския фонд за ре- галерия, създадена още в който съвпада с такова
и духовен живот. гионално развитие и с ак- далечната 1937 година, / значимо събитие, изразяПо щастлива случайност тивното съдействие на Първата художествена га- ващо духовното ни извив началото на лятото, през Община Балчик.
лерия в Южна Добруджа/ сяване.
юни, се състоя един дъл- Така, в резултат на обе- , тя спомена най- актив- Галерията в Балчик – загоочакван празник – отк- динени усилия, балчиш- ните галеристки, започ- яви той – този храм на
риване на Градската ху- ката галерия се превръща вайки от Клара Петкова изкуството е като дар от
дожествена галерия, след в галерия от европейски до днешните уреднички. Бога на града, известен
продължителен ремонт и тип. Това заяви в словото Радостина Енчева предс- със своето бяло очаропревръщането и в прив- си Радостина Енчева, ди- тави присъстващите худо- вание.” Л. Генов не пролекателен храм на изкус- ректор на ИМ Балчик. жници, членовете на СБХ пусна, видимо развълнутвото, какъвто артистич- Поздравявайки множест- Георги Горчев и Вален- ван, да благодари на хоният ни град заслужава. вото от граждани, худож- тин Шалтев, както и тези рата, положили много
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PETYA NAILS
Студио за маникюр,
педикюр,
ноктопластика,
Балчик, ул.”П.К.Яворов”
№ 16 /срещу Горското
стопанство/

Тел. 089 4476 554

(äî êàôå “Àêðîçà”)
където ще намерите богато разнообразие
на диопрични рамки и слънчеви очила на
атрактивни цени. Всеки вторник се
извършват безплатни прегледи от очен
лекар специалист - офталмолог. Всеки
клиент получава талон за 10% отстъпка
при втора поръчка или покупка.
Тел: 0878 568 257

усилия и труд за осъществяване на проекта – С.
Тихолов, Р. Енчева, Н.
Иванова, както и на общинското ръководство
на Балчик и специално
на кмета Николай Ангелов, проявил активно съдействие и съпричастност за преустройството
на галерията.
Николай Ангелов от
своя страна поздрави художниците на града, галеристите и всички присъстващи, изразявайки
своята гордост от направеното в „дома за картини”, както той се изрази
и подчерта, че се ръководи от личното си верую да се помага на културата , което е неоспорим факт за балчиклии.
Тържествено бе прерязана лентата, както е обичаят и обновената галерия отвори залите си за
посещение.
На първия етаж, в голямото фоайе са изложени
живописните платна на
балчишките майстори на
четката – Г. Горчев, Ив.
Чернев и В. Шалтев. Картините на балчишките художници пресъздават
красотата и хармонията
на живописния залив, на
природата в нейния /не
илюстративен/, а вътрешен живот.
В платната им е видяното, но и усетеното, и разбраното, собствените им
възприятия и дарбата да

БАЛКАН БИТУМ ЕООД
Битум за пътни настилки
50/70 70/100
Производство: ORLEN – Полша

Търговия на едро
Тел.: 0898850277
sgaidarji@mail.ru

ÇÎÂ ÇÀ ÏÎÌÎÙ!!!!
ВАЛЕНТИН
ХАРАЛАМБИЕВ
ДИМИТРОВ от град Балчик се нуждае
СПЕШНО от животоспасяващо лечение
в Израел, в най-голямата онкологична
клиника в Европа - Шеба, Тел Авив.
Времето, така ценно за него, лети!
39-годишен старши сержант, баща на две
деца, едното от които бебе. Семейството
и близките не могат да съберат спешно
нужната сума, тъй като само
първоначалното
посещение,
изследванията и назначаването на лечение
е около 12 000 долара. Ще последват още
няколко допълнителни.
Ще сме благодарни на всички, които
могат да помогнат.

Банковата сметка е
Райфайзен Банк
IBAN :
BG44RZBB91551035595918
BIC : RZBBGSF
СМЕТКАТА Е ДАРИТЕЛСКА!
ги изобразят.
Защото магията на изкуството е не само да се покаже това, което художникът вижда, но и да изобрази нещо повече; защото докато съществува човешката цивилизация, изкуството на художника
ще има смисъл.
А колко е възхитително
то да бъде изложено в такъв храм, какъвто е нашата галерия! В просторните салони на първия етаж са подредени
платната на балчишките
художници от клуб „Борис Караджов”: Ст. Великов, П. Денева, Г. Гавраилов, Н. Иванова, Ш.
Ахмедова, Ж. Банчева,
Н. Раданова, Д. Андреева, Хр. Войчева, А. Манева – млади творци с
интересни хрумвания,
обсебени от магията на
изобразителното изкуство.

В залите на първия етаж
са изложени и графични колекции от фонда на
СБХ София – графики
на изявени български
художници като Ст.
Марков, Ю. Минчев, С.
Венов, Хр. Нейков и др.
На втория етаж са изложени творби - живопис, графика и скулптури от богатия фонд на
балчишката галерия. За
тях кметът Н. Ангелов с
гордост заяви, че те са
повече от 3 000 – едно
огромно духовно богатство, което ще се съхрани за поколенията.
Най – рисуваният град
в България, както от български, така и от чуждестранни художници, заслужава своята обновена галерия. Тя е мястото, където културният и
духовен живот на града
има своите изяви.
Мария АНДРЕЕВА

