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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12
жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Реджина 
Мария 

Хотел-Ресторант-Спа 
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строителствoремонтпроектиране

 където ще намерите богато разнообразие на  дио-
прични рамки и слънчеви очила  на атрактивни цени. 

Всеки вторник се извършват безплатни прегле-
ди от очен лекар  специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)

Бакалавърска програма 
„Мениджмънт на хотелиерството и 

ресторантьорството”
Магистърска програма „Управление на луксозното хотелиерство” 

Множеството платени стажове във Франция, с които студентите 
самофинансират образованието си. 

НОВ БЪЛГАРСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ - АЛБЕНА

Web страница: www.nbu.bg  – 
 Учебни програми – Електронен каталог 

Тел: 0579 6 20 23 – база Албена, 
052 607 946 – база Варна

Сем. Панталееви са най-известните 
коневъди в региона

Те получиха награда за 
БЪЛГАРСКИ ТЕЖКО-
ВОЗЕН КОН от Четвър-
тото национално изло-
жение, състояло се на 
22.06.2019 г. в с. Орешак, 
обл. Троян, като част от 

Националното изложе-
ние на художествените 
занаяти и изкуствата 
– „Орешак 2019”.  Жре-
бецът се казва Нерон, 
собственик е Пенчо Пан-
талеев от с.Соколово, 

общ.Балчик, а гледач е 
синът му - Марин Панта-
леев, съобщи за вестни-
ка дъщерята Мирослава 
Панталеева. Честита на-
града, сем.Панталееви. 
Вие сте достойни за нея.

“Пробуждането на природата”
 съвместна изложба

Живопис, рисунки и гоблени
Ан дьо Колбер-Христофоров и Елена Панайотова

5 - 24 юли 2019 г.
Ан дьо Колбер-Христо-
форов (р. 1936 г., Фран-
ция) е художничка, която 
вижда света по магиче-
ски начин и го претворява 
с ярки цветове през сър-
цето си, преоткривайки и 
интерпретирайки много 
културни традиции. Пра-
вила е много изложби по 
целия свят, но голямата й 
любов остава природата 
и най-вече хората на Бъл-
гария. В нейните карти-
ни бликат впечатленията 
от отворените й сетива 
за светлината, колорита, 
директните преживява-
ния с хората, споделени 
емоции, празници и ри-
туали. Въздействието на 
работите й е директно и 
непринудено, заредено с 
положителна енергия. 

Елена Панайотова е роде-
на през 1964 г. в София. 
Завършва Художествена 
академия, специалност 
живопис в класа на проф. 
Д. Добрев през 1989 г. 
Има 25 самостоятелни 
изложби в България, Ав-
стрия, Германия, Маке-
дония, Франция и други 
страни, както и много-
бройни участия в групо-
ви изложби и проекти. 
Нейните интереси са в 
областта на рисунката, 
обекта, инсталацията, 
живописта, фотографи-
ята. В настоящата из-
ложба Елена представя 
две серии от рисунки с 
цветни тушове, едната 
вдъхновена от стари гео-
графски карти, и другата 
– от света и формите на 
растенията, детайли от 
листа и плодове, които 
имат понякога причудли-
ви форми, но винаги ни 
убеждават в съвършен-
ството на природата и 
красотата на обикнове-
ните неща, която често 
не забелязваме.

„Винаги са ме привлича-
ли старите карти и като 
изображение, и като но-
сители на познание за 
съответната епоха. Раз-
бира се, картографията 

се появява по практичес-
ки причини – търговия, 
пътуване, икономика, 
опознаване или завзема-
не на нови територии. По 
картите на света на Ера-
тостен, Страбо или Хека-
тос си даваме сметка, че 
в тогавашните представи 
светът е свършвал някъде 
до Карпатите, не по на 
юг от изворите на Нил и 
на Изток до средна Азия. 
През вековете познания-
та се разширяват, разби-
ра се. Забележителна с 
точността си е картата на 
света на Мартин Валдзе-
емюлер, направена преди 
откриването на Америка.

Но сега в нашето диги-
тално време на Google 
maps и сателитите, които 
виждат всичко, ми из-
глежда невероятно с как-
ва акуратност линиите 
на старите карти следват 
брегове, реки, планини 
и местоположение на 
селища. От моята глед-
на точка това са и първи 
абстрактни изображения, 
пренасящи реалността в 
съвсем нереално измере-
ние. 
За мен от години е удо-
волствие да интерпрети-
рам стари карти, рабо-
тейки с туш и мастило на 
хартия, да пътуваммисле-

но из непознати земи и 
да следвам пътищата, 
преминати от древните 
картографи и изследо-
ватели. Дълбоко в клет-
ките ни лежат заспали 
описания на местности, 
отминали битики и лю-
бови. Защото сме родени 
в южни земи, населява-
ни от дълбока древност. 
Люлката на европейската 
цивилизация.“

Откриване: 5 юли /
петък/, 18 ч.

Каменна зала
ДКИ КЦ „Двореца“ - 

Балчик


