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Милчо Талев, млад художник, представи
платната на 27 изявени български художници, сред които и 2 картини на класика на българската литература Ивайло Петров: “Рибари” и “Самотна лодка”
Не би било пресилено, ако се каже, че Балчишката художествена
галерия /ХГ/е оазис на
красотата и духовността. Във всяка от залите
и / независимо от крещящата нужда от ремонт/ през целия летен
сезон, а и не само тогава, тук се откриваха разнообразни изл ожби,
провеждаха се литературни четения и представяния на нови книги,
концерти и дейности с
интересни изяви. Не би
могло /от неудобството
да се пропусне/ да се
изредят всички значими прояви – от 22 – то
издание на фестивала за
алтернативно изкуство
„Процес – пространство“, започнало с изложба на Мария Джакович, Пенка Минчева и
Димитър Грозданов и с
реализираната идея тази
година фестивалът да
срещне скулптурата и
пърформънса с участието на 15 художници от

Европа, САЩ и Австралия, а също и с представянето на новоиздадени
книги – „120 години българско изкуство“, „20 години фестивал „Процес
– пространство“, „Книга
за културните паметници в Североизточна България“.
Последва прекрасната изложба, организирана и оригинално режисирана като незабравима вечер, от съпругата
на починалия преди две
години Тома Трифоновски – изтъкнат наш съвременен художник.
Заредиха се изложбите на гостуващите от
пленера „Балчишки хоризонти“ художници,
пок азва щи м одерно
разбиране за пластичното изкуство; на 12 стари майстори – румънски художници/Ал. Сатмару, К, Константинеску, Г. Барбиери и др./, използвали традиционни
средства за изобразяване на самотния балчишки пейзаж; на съвременни румънски творци с
интересни търсения и
модерни похвати.
И още… Не бива да се
пропусн ат м ногото
стойностни изяви на
младите в изкуството,
участници във „Виа Понтика“, колкото интересни и разнообразни,
толкова и полезни за
града и неговото бъдеще…Докато стигнем до
националните културни
празници „Албена 2013“,
когато ХГ отново бе
ощастливена с пътува-

ща изложба от творби
на 27 изявени български художници, всеки от
които, изградил свой самотен път в изкуството,
водещ към душата на
зрителя. Художници,
търсещи духовните измерения, както в изобразителното изкуство,
така и в другите изкуства. Личности със своя
ярка индивидуалност –
от лиричната живопис
на Владо Пенев, до изразителните силни тонове на непрежалимия ни
Ивайло Петров, до творците, пресъздали прелестта на пустите улици,
къщи, осиротели дървета, но и на пищната зелен ина и природа –
един безкраен свят на
изящество и прецизност… Свят, колкото
реалистичен, толкова и
мечтан… Свят, на който
можем да се радваме в
залите на нашата балчишка галерия. Само че за
половин час на 21 септември, докато трая срещата с акад. К. Косев, Ст.
Райчевски, П. Маринкин
и П. Анчев. Много малко време – за значителното творчество на представените художници.
Ив. Гранитски, организатор на Националните културни празници
„Албена 2013”, отбеляза, че малко градове могат да се радват и гордеят с такава, добра и хубава галерия, която би
трябвало да приюти и
храма на богинята –
майка Кибела.
Мария АНДРЕЕВА
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ÒÔ “ÄÀÍÑ” ïðåäñòàâèõà Áàë÷èê è Áúëãàðèÿ
íà ôåñòèâàëà “Õîðî îò ïåðëè” â Òóðöèÿ

След като откриха официално на 2 октомври 2013 г. фестивала “Хоро от перли” в Армуталан,
кметовете на Армуталан - Мухамет Юнлю, на Балчик - Николай Ангелов и на германския град
Боксберг - Роналд Трунш прерязоха лентата на новия “Парк на приятелството” в Армуталан.
Фото: Сава Тихолов
Бале тна форм ация жда в побратимената на и обраха овациите на ви. Тази година има
“Данс” при Народно чи- Балчик турска община публиката. Армуталан е представители на 11
талище “Паисий Хилен- Армуталан. Танцьорки- част от морския курорт страни, сред които Бълдарски” участва в откри- те, ръководени от хоре- Мармарис и всяка годи- гария, Германия, Румътия Международен дет- ографа Евгения Кири- на в началото на октом- ния, Грузия, Русия и
ски фестивал “Хоро от лова, имаха успешна ври събира стотици де- Турция.
перли”, който се прове- първа изява на сцената ца от различни държа/Б.Т./

Òâîðáè íà Äå÷êî Óçóíîâ
çà ïúðâè ïúò â Áàë÷èê

На 5-ти ок томв ри, от
18 .00 часа в Галерия “Тихото гнездо ”, на ДКЦ “КИ
Двореца”, Балчик се откри изложбата „Д ЕЧКО
УЗУ НОВ – АКВАРЕЛ”,
представена от Общински
културе н институт Галерия- музе й „Д е чко Уз унов”, София.
Изложбата показ ва 20
уникални акварелни творби на Dechko Uzu no v,
BalchikДечко Узунов и представлява селекция от любимите теми на изключителния художник – пейзажи и голо тяло.

Професор, Академик, Ректор на Художествената академия, Директор на Националната художествена галерия, Председател на Съюза
на българските художници,
Почетен член на чуждестранни академии, Почетен
председател на AIAP /Международ ната асоциация за
пластични изкуства към
ЮНЕСКО/, носител на множество високи национални и
международни отличия и награди, Дечко Узунов е уникален творец в полето на европейската култура.
През 1999 г. ЮНЕСКО
об яви Деч ко Узунов за
Световна личност на годината по повод 100 годишнината от рождението на
художника, с което беше
до стойно отбе лязано мястото на българския творец
и заслугите му към световната цивилизация.
Настоящата изложба ни
подарява един месец ежедневно съприкосновение с
творче ството на ед ин велик художник. Нежнос тта

на неговите акваре ли ще
ни донесе вдъхно вение,
ведрост и любо в.
ДКИ „КЦ Двореца“ ви кани на откриването на изложбата, на което ще присъства
Боряна Павлова, Директор на
Галерия-музей „Дечко Узунов”, София.
„За пръв път подобна изложба гостува в нашата галерия. Дечко Узунов не е излаган досега в този регион.
Вярвам, че това е само началото на сътрудничеството ни с Общински културен
институт Галерия-музей
„Деч ко Узунов“, София.
Още отсега мога да заявя, че
при конструирането на културния ни календар, водещо
ще бъде качеството на културните продукти. Стремежът ни е Държавният културен институт да се превърне в действителен, действащ
и запомнящ се с културните
си прояви център.“
Жени Михайлова,
Директор, ДКИ „КЦ
Двореца“;
/balchik.co m/

ТФ “Данс”, с ръководител Евгения Кирилова, представляват България на фестивала “Хоро от перли”
в Армуталан, Турция .
Фото: Сава Тихолов

Åêñêóðçèÿ äî Ðóìúíèÿ íà 1-3 íîåìâðè 2013 ã.
Цена: 205 лв.: транспорт, 2 нощувки, 2 закуски и екскурзовод.
Първи ден: Балчик - Букурещ. Туристическа програма в “Малкия Париж” - ул.
“Виктория”, площадите “Румъния” и “Виктория”, “Площадът на революцията”,
сградите на НХГ, Атениума, Университета, Парламента, църквата “Св. Георги”,
разходка в Стария град - българската църква “Св. Илия” и сградата “Хан Манук”.
По желание - посещение на музея на селото. Нощувка в Брашов.
Втори ден: Пешеходна разходка в Стария Брашов - църквата “Св. Николай”,
най-голямата готическа катедрала в Източна Европа “Черната църква”,
портата на Екатерина; разглеждане на замъка Бран (Замъка на Дракула)
Нощувка в Брашов.
Трети ден: Разглеждане на планинския курорт Синая “Перлата на Карпатите”,
замъка “Пелеш”.
Тел. за информация и записвания: 0579/ 7 28 09; 0579 7 28 62 - Антония Костова

