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Гимнастичките – 
ветеранки от клуб 
„Здравец” Балчик, с 
председател Ани Пър-
ванова и методически 
ръководител Димка 
Малева, се стараят 
да не пропускат инте-
ресните прояви от об-
ществения и културен 
живот на нашия град, 
които през летните 
месеци са особено ин-
тензивни. С присъст-
вие на концертите, 
литературните чете-
ния, обсъжданията на 
нови книги и открива-
не на изложби, те по-
казват многостранни 
интереси и още нещо 
много важно – че не 
са престанали да се 
вълнуват, да се радват 
и да изразяват опреде-
лено отношение към 
онова, което творците 
от различните жанро-
ве на изкуството пре-
доставят на внимание-
то им.
Ето защо на 28 юли, 
след поредната репе-
тиция за предстоящи-
те важни изяви: на 
Ежегодния фестивал 

Жени от клуб “Здравец”, с председател Ани Първанова и методически ръководител 
Димка Малева на среща с художничката Наталия Ч-З. Фото: Стоянка КАРОВА

на Хората от Третата 
възраст /6 август/, на 
Втория междунаро-
ден форум „Българско 
наследство”, гимнас-
тичките се отправиха 
към Художествената 
галерия в нашия град. 
Тяхното внимание и 
интерес бяха привле-
чени от изложбата на 
художничката Ната-
лия Ч-З /Чичкина –
Зайцева/. Родена през 
1979 г. в град Укутск, 
тя има интересна би-
ография на творческа 
личност, получила 
образование в худо-
жествено училище, 
хуманитарен лицей, 
завършила Академия 
за култура в Улан – 
Уде. Работила е в Мос-
ква, а по-късно се пре-
мества в Република 
Алтай, където участва 
активно в културния и 
обществен живот там. 
Това не ограничава 
творческите и изяви – 
доказателство за което 
е настоящата изложба 
в нашата Художестве-
на галерия.
Чаровната художничка 

се вълнува от това, как 
зрителите възприемат 
нейните картини, жи-
вопис и графика. Тя 
твърди, че творбите 
и се появяват първо 
в нейното съзнание, 
провокират мисли-
те и чувствата и, след 
което тя отразява тези 
усещания на платно, 
хартия или други ма-
териали, доста нес-
тандартни, например 
кадифе.
Картините на Ната-
лия имат интересни и 
емблематични загла-
ви: „Преклонение на 
небесния Ангел пред 
величието на чове-
ка” – така е назовано 
едно от осемте огро-
мни платна в синьо 
и оранжево; „Прозо-
рец към извънпредел-
ния свят” – техника с 
акрил,във виолетово и 
жълто; „Сънища наяве 
на Майката-Природа” 
– маслена живопис в 
синьо; „Зараждане на 
Галактиката” – платно 
в синьо, зелено, оран-
жево. Един интересен 
свят със следи от от-

минали цивилизации, 
но и такива, които 
представят мистич-
ните и нестандартни 
виждания и усещания 
на художничката, раз-
мишленията и за чо-
века и Продата, както 
и онова, което не е ви-
димо за обикновения 
човек, а само за нада-
рения, какъвто тя е без 
съмнение. 
Гимнастичките от 
клуб „Хинап” разглеж-
даха и размишлява-
ха пред картините на 
Наталия, разговаряха 
непринудено с нея, 
фотографираха се за 
спомен, поднесоха и 
подаръци – календари 
на клуба и града, цве-
тя, сувенири. Получи 
се много приятна, не-
принудена атмосфера, 
принос за което има не 
само непресторения 
интерес  към изку-
ството, а също милото 
и сърдечно отноше-
ние на художничката, 
която и при открива-
нето на изложбата и 
на 19 юли, и в дните 
на гостуването, както 
и на тази среща с клуб 
„Здравец” изглежда-
ше като красива прин-
цеса, с добре под-
браните си тоалети и 
очарователна усмив-
ка. Нещо нестандарт-
но и много рядко сре-
щано за художниците 
и за външния им вид, 
поне що се отнася до 
мъжките представи-
тели.  
Наталия сподели и 
колко е очарована от 
нашия град, както и 
желанието и отново да 
гостува тук. Ако дого-
дина тя отново ни по-
сети, много интересно 
и любопитно ще бъде 
да видим как и какъв 
е представила Балчик.

Мария АНДРЕЕВА

Художествена галерия “Балчик”:
 Първа в България изложба 
живопис на художничката 

от Русия Наталия Ч-З
Малко художници из-
ползват темите за не-
реалния свят толкова 
открито, за да изразят 
своето човешко ес-
тество и мислят на ни-
вото на космическото. 
Затова е действително 
интересно да видиш 
творбите на руската 
художничка Наталия 

Ч-З. Пълното име на 
Наталия е Чичкина-
Зайцева – фамилията е 
дълга и прозаична и тя 
сама избира за себе си 
съкращението Ч-З. В 
България е по покана 
на Художествената га-
лерия в гр. Балчик.
Наталия Ч-З още не е 
навършила четириде-
сет години – възраст, 
която за много хора е 
като някакъв рубеж в 
живота. Тя има  про-
фесионална подготов-
ка по живопис – пет 
години в Художест-
вено  училище (Худо-
жествен лицей) и пет 
години в Академия за 
култура и изкуства в 
специалност „Декора-
тивно-приложно изку-
ство и народни худо-
жествени занаяти”. Тя 
се е  занимавала със 
сувенири и изделия от 
фолклора. Сега рабо-
ти в своето ателие и в 
училище за социална 
адаптация на деца с 
увреждания като пре-
подавател по живопис.  
Участва в междуна-
родни изложби и кон-
курси и пише доклади 
за различни форуми. 
В интернет има инте-
ресна статия за Ната-
лия Ч-З, написана от 
Диана Боева след ней-
ното лично общуване-
то с художничката. На-
талия решава да стане 
художник не по приз-
вание, а от ”скука”.
Това занимание не 
е главното в нейния 
живот. Имам усеща-
нето, че техниката  на 
рисуване е придобита  
само като средство за 
самоизразяване, начин 
да покажеш на другите 
хора  своята човешка 
природа и своята пред-
става за вселенската 

картина, с помощта на  
образи и символи, ви-
дяни от един човек.
Не знам много за Буря-
тия, за митологията на 
народа и, но мисля, че 
той е по-близо до  при-
родата  и езичеството. 
Преди много години 
мой познат направи 
филм за шаманите и 

съм чувала интерес-
ни и странни неща за 
тях. Самият начин на 
мислене на тези на-
роди се отличава от 
този на европейците. 
Шаманските тради-
ции са силни и сега 
в Бурятия. Професор 
Николай Овчаров, изя-
веният български архе-
олог, е бил в Бурятия и 
е виждал ритуалите на 
шаманите. В България 
има съхранени много 
светилища на древни 
езически божества. 
Култовият център в 
Бурятия много му на-
помня за района око-
ло Мадарския конник. 
В музея в Преслав се 
съхранява изображе-
ние на прабългарски 
шаман.
Космическият дуали-
зъм е основата на вя-
рата: хората  и духов-
ните сили на отвъдния 
свят - одухотворена 
душа и духовна същ-
ност. Когато ти можеш 
да общуваш с душата 
си, ти можеш да имаш 
контакт с универсал-
ния космически разум. 
Наталия Ч-З е част от 
народа си и вижда не-
щата така, както ги 
представя в картините 
си. Има пълно право 
на това. Ние гледаме 
и решаваме, приемаме 
или не приемаме тази 
гледна точка. Наталия 
Ч-З не иска да копира 
реалния свят наоко-
ло, тя иска да говори 
за човешката същност 
и за нещата, скрити в 
нейните глъбини. 
В статията за Ната-
лия Ч-З, написана от 
Диана Боева, е под-
чертано съзвучието  и 
простотата в карти-
ните, защото и харес-
ва „фрагментарната 

история”на въвежда-
нето на образите. При 
мен фрагментарното  
възприемане на об-
разите и символите е 
някак уморително и 
разсейва моето внима-
ние. Предпочитам по-
следователен ред като 
в „клеймите” (рисун-
ките край образите) на 

иконите, които дават 
ключови моменти от 
сюжета или лаконична 
представа за мисълта, 
както прави Николай 
Рьорих – имаш само 
един-два образа и мо-
жеш да постигнеш 
дълбините на човеш-
кото съзнание като 
мислиш за космиче-
ското. Най-важен за 
мен е фактът, че съм 
под впечатлението на 
неговите творби вече 
повече от четиридесет 
години. Ние, зрители-
те, сме като художници 
– закрепваме в паметта 
си своите усещания от 
техните творби.  Р а д -
вам се, че Наталия не 
се бои от неразбиране, 
защото е последова-
телна в своите  възгле-
ди и начин, по които 
изразява себе си.    
Интересна е тема-
тиката на сюжетите: 
Космос („Ритми на 
Вселената”, „Реално-
сти на други светове”, 
„Източник на вселен-
ската любов”, „Зараж-
дане на галактика” и 
др.), Земя (паралелни 
светове, „Майката на 
света”, „Сънища наяве 
на Майката-Природа” 
и др.), понятието за 
„Ин” и „Ян”, ролята на 
жената („Свещеният 
свят на жената”, „Спа-
си-съхрани”, „Все-
пораждащо женско на-
чало”), Човек и Земя. 
Темите са интересни и 
ми е понятно желание-
то на Димка Малева, 
например, да посети 
още веднъж изложбата 
с нашите пенсионер-
ки-спортистки  от клуб 
„Хинап”, защото тя  
мисли тази изложба 
като  рядко срещана.

Людмила ПЕТРОВА 

Виждате ли прилика с художничката Наталия Ч-З? 
                                                            Фото: Николина ИВАНОВА 
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