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Борис Желев - “Чешма в градината”

Борис Желев - “Есенна сюита”
“Художници, Балчик ,
Любов” е проект, който
стартира през 2001 година по идея на група худо-

жници: Петър Савов, Дарина Янева, Силви Басева, Андрей Янев и Художествена галерия Балчик

с уредник Пенка Костова, с
изложба през месец юли същата година и с дарение от
всеки автор за обогатяване
фонда на галерията, в който не бяха постъпвали творби от дълго време.
Откриването е съпроводено на музиканти от Варненска Филхармония и ново дарение на творби за
фонда на галерията. Обсъжда се идеята за основаване на ежегоден фестивал.
Организатори: Община
Балчик, ХГ – Балчик, Петър Савов, Дарина Янева,
Силви Басева, Андрей Янев.
“Художници, Балчик,
Любов”- юли 2004 г, се провежда с изложба на Янева,
Силви Басева, Андрей Янев.
С финансовата подкрепа
на Община Балчик и медиен партньор - ИНФОРАДИО.
“Художници, Балчик,
Любов – среща на европейски морета” 2008 г. Пленер през месец април
2008, 10 дни с 7 участника,
които даряват по една своя
творба на Градската художествена галерия за попълване фонда на галерията.
Изложба с творби на
участници в пленера през
месец април и представяне
на дарените творби.
Лекция на известия траколог Директор на Инсти-

тута по древни цивилизации към БАН
Доц. ЯворШопов– “Пътят
на Българите”.
Дискусия по темата.
“Художници, Балчик, Любов – среща на европейски морета” 2009 г. - в партньорство с ДКИ “Двореца”-Балчик - Пленер през
месец октомври 2009, 10
дни с 8 участника, като четирима от участниците даряват по една своя творба
на Градската художествена
галерия за попълване фонда на галерията и четирима
даряват по една своя творба за попълване колекцията
на ДКИ “Двореца”-Балчик.
“Художници, Балчик,
Любов – среща на европейски морета” 2010 г. - в
партньорство с ДКИ
“Двореца”-Балчик - Пленер през месец април 2010,
10 дни с 8 участника, като
четирима от участниците
даряват по една своя творба на Градската художествена галерия за попълване фонда на галерията, четирима даряват по една
своя творба за попълване
колекцията на ДКИ “Двореца”-Балчик.. Стартира с
Изложба в галерия “Тихото гнездо” - ДКИ “Двореца”-Балчик. През месец
Юли 2010 на изложба в ХГ-

Р. Енчева (Директор на ИМ - Балчик), художниците А.Янев, С. Басева,
Д.Янева и П.Савов откриват юбилейната изложба на фестивала.
Балчик се представят новите попълнения във фонда на галерията от пленерите октомври 2009 и април 2010г. – коктейл.
“Художници, Балчик,
Любов – среща на европейски морета” 2010 г. –
Десето юбилейно издание! В партньорство с
ДКИ “Двореца”-Балчик Пленер през месец април
2010, 10 дни с 8 участника, като четирима от участниците даряват по една

своя творба на Градската
художествена галерия за
попълване фонда на галерията и четирима даряват
по една своя творба за попълване колекцията на
ДКИ “Двореца”-Балчик.
Стартира с изложба на
основателите на “Художници, Балчик, Любов –
среща на европейски морета”- Дарина Янева, Петър Савов, Силви Басева и
Андрей Янев, в галерия
“Тихото гнездо” - ДКИ

“Двореца”-Балчик и спектакъл на звездите на българския театър “ Елена Начева Лафазанова и Кръстю
Лафазанов “ Интимни беседи по онзи въпрос”.

ната земя /”Кръговрат на
лозата”, „Кръговрат ветрове”, „Между деня и нощта”/, красотата в природата и човешкото битуване. И всичко това, изразе-

но с обич и възхищение, с
малка доза добронамерен
хумор. Както и с много
труд и старание. Без съмнение и с много талант.
Мария АНДРЕЕВА

След десетте издания
на Художници, Балчик,
Любов за обогатяване
на фонда на Художествена галерия – Балчик са
постъпили над 40 творби
дарени от авторите след
проведените пленери.

Èçëîæáà ãðàôèêà
íà Ãåîðãè Àòàíàñîâ
И в това жарко лято
прохладните зали на Художествена галерия
„Балчик” бяха домакини
на много разнообразни

и интересни прояви –
самостоятелни изложби, изложби от пленери, промоции на книги, литературни четения. След ежегодния
„Процес-пространство” последваха изложбите на пленерите „Ев-

ропейски хоризонти” и
„Художници, Балчик, любов”, самостоятелната
изложба на Генади Гавраилов, литературната вечер
с „Анините приказки” на
Стефан Цанев, промоцията на поетичната книга
„Жироскопна изповед” на
Георги Йовчев и др.
С оригинална проява
заяви своето присъствие
в художествения живот
на Балчик и добричкият
художник Георги Атанасов. Роден и израсъл в
Добрич, завършил през
1992 г. ВТУ „Св.Св.Кирил
и Методий” със специалност „Графика”, той е
дългогодишен член на
Сдружението на художниците и на „Ателие 13” –
Добрич. Художникът има в
творческата си биография
актив от многосамостоятелни изложби, участия в колективни изложби, организатор на пленера „Момчила”
от 2007 до 2010 г.
Сега той излага на вниманието на балчишките
любители на изобразителното изкуство 16 графични рисунки. В тях художникът изразява своята творческа чувствителност и поетичен усет към
всякога привлекателния
свят на древността и митологията /”Пътуване

към Итака”, „Кентавърска булка”, „Сатирско
дърво”/с легендите, сказанията, приказните и
библейски герои, към
загадъчните средновековни персонажи от
езическите времена и
християнството /”Змееборец”, „Морско божество”, „Еретик”/.
Рисунките грабват
вниманието с изобилието от стилизирани растения и животни – цветя, лози, риби /като налагащо се понятие в
християнската философия/, птици. Особено

място заема човекът –
мъжът и жената в красивата им голота, разкриваща идеята на Твореца-Бог и преклонението му пред съвършенството на хората и хармонията в природата.
Можеш с часове да се
вглеждаш в изящните рисунки и да откриваш все
нови елементи, да мислиш върхутях и да тълкуваш иносказателността.
Творбите на Георги
Атанасов удивляват с
умението на художника
да изобрази така детайлно богатството на род-

Âñè÷êî çà ïîêðèâà !
Фирма “Хаджиев” гр. Добрич
Извършва хидроизолация на покриви по всички
технологии, ремонт на покриви, монтаж на конструкции,
монтаж на улуци, водосточни тръби, монтаж на ламарина,
битумни керемиди, ондолин, монтаж на гипс картон, на
теракот и фаянс;довършителни работи
За всички дейности отстъпка от 10 %,
с договор и гаранция

Òåë: 0899 175 266
0887 716 779
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