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Във всички зали на Художествената галерия в 

Балчик има интересни гостуващи изложби

Лете, когато преситен от 
плажа и морето, както и 
зиме, смутен от балчишкия 
вятър, навяващ рядко дре-
бен снежец, търсиш уют и 
спасение от природните да-
дености, е добре да влезеш 
в галерията. На смрачаване 
тя блести с особена светли-
на – светлината на лампи-
те, отразена в картините, 
скулптурите, в изложените 
художествени експонати. 
Посрещат те стилните плат-
на на Никола Даскалов, 
централно място във фо-
айето заема торсът на Бог 
Дионис, дал древното име 
на града Дионисополис.
Отбиваш се наляво в залата, 
където са наредени класи-
ческите вече платна на ру-
мънските художници Кон-
стантинеску, Миракович, 
Романати, Барбиери, Хрант 
Авакиян, Сатмари и мн. др., 
открили и възхитили се от 
самобитната и толкова ори-
гинална хубост на малкия 
град Балчик с белите му хъ-
лмове и скали…
В централното фоайе още 
радват погледа картините от 
пленера, организиран всяко 
лято от балчишкия творец, 
поет, художник и музикант 
Валентин Шалтев. Плат-
ната на Камбер Камбер, на 
Румен и Виолина Райно-
ви, на Паруш Парушев, на 

Виктор Христов, Стефан 
Коман, Галина Бодякова, 
Галина Литвин, Левон Ка-
чатрян, много слънчевите 
символични пейзажи на 
В.Шалтев, изложени в цен-
тралната зала, ни показват 
живописните им дарби за 
цвят и композиция, излъч-
ващи емоционални акценти 
и авторски послания за чо-
вешката душевност, както 
и артистични открития за 
съвременното изкуство.
В друга зала на първия 
етаж са изложени шумен-
ски сватбени носии и наки-
ти на етносите, населявали 

града в миналото: еврейски, 
арменски, ромски и турски. 
Колко умни са специали-
стите от Шуменския музей, 
за да покажат на света тези 
красиви и толкова възхити-
телни одежди и украшения.

В друга зала на Галерия-
та можем да видим мно-
го интересна изложба от 
Специализирания музей 
за резбарско и зографско 
изкуство град Трявна „От 
ръката тревненска”. Г-жа 
Радостина Енчева, директор 
на ИМ Балчик, откри на 18 
юли 2019 г. с кратко позд-
равително слово тревнен-
ската изложба, представи и 
даде думата на г-жа Юлия 
Нинова, директор на Тре-
вненския музей и на Ирина 
Димитрова, уредник.
В осем табла са изобразени 
художествените занаяти: 

дърворезба, иконопис, ар-
хитектура, които са най-ста-
рата художествена школа, 
възникнала още през 17 век. 
Особен интерес предста-
влява един декоративен тек-
стилен занаят, наречен „ка-
заслък”, работен в Трявна и 
Одрин, практикуван още от 
17 век там. Наред с много-
то текстилни продукти чрез 
казаслъка, главно обработка 
на сурова коприна, много 
популярни са изработките 
на такъми за конете на ви-
сшите военни и богатите 
хора.
През 19 век в Трявна е ут-
върден дюлгерски еснаф. В 
надпис на стара чешма от 
1804 г.са отбелязани име-
ната на над 516 дюлгери, 
работили в 400 селища в 
България, Румъния, Турция, 
в Мала Азия. Славата на 
Трявна носят тревненските 
иконописни ателиета, в кои-
то работят  зографски фами-

лии, а занаятът се предава 
от баща на син. Майстори-
те му се наричат даскали. 
Тревненските майстори 
резбари изобразяват по не-
повторим начин величието 
и красотата на Балкана, ве-

ликолепието на природата, 
нейната сила и мощ. На 
особена почит и много май-
сторски, със свой уникален 
разпознаваем стил, са изра-
ботени характерните расти-
телни форми – цветя, лоз-
ници, стилизирани птици, 
на които днес ние можем да 
се радваме в нашите големи 
манастири и църкви. 
Резбарите и дюлгерите за-
почват да обработват ка-
мъка и дървото с просто 
ножче, което доказва духа, 
силата и таланта на трев-
ненци. Едва ли има бълга-
рин, който да не е видял и да 
не се е възхитил от дърво-

резбата, например на слън-
цето в Даскаловата къща, 
изработена от майстора Ди-
митър Ошанеца. 
Демонстрация на дърво-
резба направи г-н Антон 
Николов, който придружава 
всички изложби на Специа-
лизирания музей за резбар-
ско и зографско изкуство 
– Трявна.  
Летоброенето на Трявна, 
този толкова обичан и лю-
бим град, започва от 1565 г., 
отразено в документ, в кой-
то се пише за Тиравна, дер-
венджийско село, свободно 
от данъци и обичайните за 
турско време такси. 
Липсата на плодородна земя 
поражда и насочва силата 
и енергията на хората към 
занаяти и ръчни производ-
ства. Съществуват много 
легенди като тази за Витан, 
с 14 деца, който развил ма-
рангонзлъка и иконописта 
в Трявна. Негова навярно е 

била ”Ръката Тревненска”, 
на която се възхищаваме 
и радваме и днес. Генчо 
Марангозов, талантлив 
майстор се обявил против 
старите норми в резбар-
ството и занаятите, защитил 
традициите в новото време 
на модерния вече човек в 
началото на 20 век и по този 
начин насочил таланта на 
майсторите в посока , която 
не само утвърждава, но и 
още повече популяризира. 
Убедена съм, че няма бъл-
гарин, който да не е бил в 
Трявна, да не се е възхища-
вал от видяното, от малките 
улички, изобилстващи с ма-
газинчета, предлагащи ръч-
но изработени сувенири; 
от многото музейни къщи 
и църкви; от часовниковата 
кула, която в 22:00 ч. всяка 
вечер запява „Стройна се 
Калина вие”. 
А ето, че сега тази Трявна 
е тук, в Галерията ни и в 8 
табла е представена инте-
ресната история на града на 
Славейкови и толкова още 
видни българи – учени, пи-
сатели, художници и други 
значими хора.
Да имаш възможност да бъ-
деш в музей и галерия, да се 
възхищаваш на човешките 
дарби, да усещаш емоциите 
и размислите, да се докос-
ваш до онази фина чувстви-
телност, която не всеки при-
тежава, но поне би искал да 
усеща, да се радваш на въл-
шебния свят на изкуството 
– това е път и спасение.
И благодарност към Бог, 
дал, където трябва, толкова 
талант и ум!
                Мария АНДРЕЕВА

Дърворезба на българските лъвови 
символи

отдясно наляво - Юлия Нинова /директор на Тревненския 
музеен комплекс/, Радостина Енчева /директор на ИМ 
Балчик/ и Ирина Димитрова /уредник от Трявна/ при 
откриването на Изложбата “От ръката тревненска”на 
Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство” 
гр.Трявна.

Военно-полева тематика - Добруджа през Първата 
световна война

РФГ „Текето 2019” с. Александрия, община Крушари

На 20.07.2019 г., Пенсио-
нерски клуб „Младост - 6”, 
Балчик, с председател г-н 
Георги Андонов, взе учас-
тие в 23-тия Регионален 
фолклорен събор „Текето 
- 2019”, село Александрия, 
община Крушари, с две пев-
чески групи и една индиви-
дуална изява:
Женската певческа група с 
ръководител г-жа Анка Ме-
тодиева и отскоро формира-

Певците и певиците на клуб “Младост” кв.”Левски” 
Балчик, с председател г-н Георги Андонов. 
                                                                  Фото: Пламен ПАРУШЕВ 

ната мъжка певческа група, 
с ръководител г-н Димитър 
Банчев. Двете групи взе-
ха участие с по две песни. 
След представянето им 
имаше едно индивидуално 
представяне, изпълнено от 
г-н Димитър Банчев. Пред-
ставилите се групи полу-
чиха награди и грамоти за 
участието си. 
За доброто си представяне 
мъжката група за народно 

пеене, бе наградена с трето 
място и парична награда, 
избрана от всичките над 500 
участници в събора.
За всичко това участниците 
бяха, специално поздравени 
от председателя на клуба 
г-н Георги Андонов, който 
им пожела за в бъдеще да 
имат още по- високи успе-
хи!

Пламен ПАРУШЕВ

Новосформираната мъжка певческа група на клуб “Младост” 
Балчик се класира на фестивала в с.Александрия, община 
Крушари и получи грамота и парична премия.      
                                                                               Фото: Пламен ПАРУШЕВ 

„Два свята“
Нашето  усещане   за живота,
за природата,
 за света,
 за цветовете,
 за формите,
 за детайлите...
Това са две техники, два мирогледа, две усещания за живота, пречупени  през 
сетивата, през  усещанията, през личносттани и в комбинация с авторските 
търсения в различни техники. Два различни похвата за изобразяване на красотата 
на света или просто ДВА СВЯТА.

Детелина Тихолова е родена 
в Добрич, живее и работи в 
Кюстендил. Учител по изоб-
разително изкуство. Завърш-
ва  Шуменският университет 
1998г. Специализира тексти-
лен   дизайн  в ТУ през 2000г. и  
фотография в СУ през 2013г.
От 1992 г. пише хайку, а от 
2004 г. създава хайга. Има 
много награди за хайку и хай-
га у нас и чужбина Влиза в 
класацията за 2015 г.  на стоте 
най-креативни хайку автори в 
Европа. Член е на Българския 
хайку съюз. След спечелен 
конкурс за дебютна книга на 

изд. “Арс” публикува книгата 
си “Хайку, хайга, суми-е” през 
2010г.
2011 г. прави самостоятелна 
изложба на хайга и суми-е в 
галерия “1908”, София.
2014 г. работи по фотограф-
ския проект “Отвътре”  пред-
ставен в ХГ “Вл. Димитров-
Майстора”, Кюстендил и 
влиза в събитието “Месец на 
фотографията “,а през 2016г. 
е представена в галерията на 
СУ “Алма матер“
2017г. работи по фотограф-
ския проект „Отдругата стра-
на - влиза в събитието “Месец 

на фотографията“ и е предста-
вен в галерия „Плюс това“, 
София, а по-късно в галерия 
„100арт“, Троян.
2018г. съвместна изложба с 
Николай Тихолов „Два свята“ 
в Арт салон на радио Варна.
2019г. съвместна изложба с 
Николай Тихолов „Два свя-
та 2“ в Галерия „Техне“ в ТУ 
София.
2019г. Фотографска излож-
ба-цианотипия „Усещане за 
ангели“   представена в ХГ 
“Вл. Димитров-Майстора”, 
Кюстендил и в Художествена 
галерия Добрич.

Николай Тихолов е роден в гр. Кюстендил през 1968 г.
Завършил е Средно художест-
вено училище по приложни 
изкуства, гр.София (1987) 
и Педагогически колеж по 
изобразително изкуство в 
гр.Дупница (1991). Притежа-
ва майсторско свидетелство 
по иконопис и керамика от 
Националната занаятчийска 
камара (2003).
Работи в областта на прилож-
ното изкуство. Рисува копия на 
известни български икони, но 
създава и авторски, като най-
малката миниатюра е с разме-
ри 1 см х 1 см. Изографисва 
параклиси и църкви. Предста-
вя икони, живопис, керамика, 
стъклопис, текстилен колаж на 
общи и авторски изложби, но 
е познат най-вече с дървените 
рисувани яйца с икони.
Изложби и представяния:
1990-Дупница. –текстилен ко-

лаж
1993-1995-Занимава се с ико-
нопис в Прага
1995-Добрич –иконопис в га-
лерия “Стил”
1999-2011 Варна –участие в 
„Панаир на занаятите“
2001-Варна – „Панаир на 
занаятите“-печели наградата 
“Сувенир на Варна”
2004-2006 Пловдив- Участие 
на изложението “Импресия”
2004-2009 София-Великден-
ска изложба в ЦУМ  на рису-
вани яйца
2004Будапеща-Унгария  Обща 
коледна изложба -рисувани 
яйца
2004-2008 София -Обща ко-
ледна изложба -живопис в 
ЦУМ
2007-Международен живопи-
сен пленер ”Срещи”-Кюстен-
дил

2007-Варна-Изложба живопис 
галерия”Анжелика”
2008- Международен живо-
писен пленер”Следовници на 
Майстора”-Кюстендил
2008- Варна -Изложба живо-
пис в рамките на “ Панаира на 
занаятите“
2010-Дупница-Изложба ико-
нопис
2006-2018 Участва в общи 
изложби на Кюстендилската 
група
2018-Кюстендил- юбилейна 
изложба живопис“Усещане“ в 
ХГ“Вл.Димитров-Майстора“
2018г. съвместна изложба с 
Детелина Тихолова „Два свя-
та“ в Арт салон на радио Ва-
рна.
2019г. съвместна изложба с 
Детелина Тихолова „Два свя-
та 2“ в Галерия „Техне“ в ТУ 
София.


