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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 Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

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

* строителствo *ремонт *проектиране*

Бутиков магазин SHEF
Балчик, кв.”В. Левски”, ул.”Дунав” 2

До оптика „Ювелир”
Тел.0888 997 874

Предлагаме цигари, алкохолни напитки, 
фермерски и биопродукти.

Работно време: понеделник-събота 7.00-19.00 ч.
Почивен ден - неделя

Изложба – Оригинални плакати на Кристо и Жан-Клод
от колекцията на Фестивала „ Процес – Пространство”

 където ще намерите богато 
разнообразие на  диопрични рамки и 

слънчеви очила  на атрактивни цени. 
Всеки вторник се извършват 

безплатни прегледи от очен лекар  
специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 
10% отстъпка 

при втора поръчка или покупка.         
Тел: 0878 568 257

Посетете Оптика 
„Ювелир“ в град 

Балчик, кв.“Левски“ 
 (до магазин SHEF)

27. 07-31. 08. 2021| Откриване на 27. 07. 2021, 17:00 - 19:00 ч.
Художествена Галерия Балчик към Исторически Музей Балчик, „Отец Паисий“ 4
Тази изложба се реализира в памет на Димитър Грозданов 
– изкуствовед и основател на Фестивала 
„Процес  –   Пространство” и на Кристо – световно изве-
стна фигура в съвременното изкуство, които ни напуснаха 
през 2020 година.
В далечната 1992 се организира първият фестивал „Про-
цес – Пространство” в Балчик, място не случайно избрано 
за провеждането на международен форум за изкуството на 
неконвенционалните форми. Тогава Димитър Грозданов 
кани да участват български автори и автори от Балканите. 
Кани и Кристо. Кристо не идва в Балчик, и вместо това 
изпраща собственоръчно подписани плакати на свои про-
екти и реализации, с което да подпомогне инициативата.
През 1993 г. в Галерия „Балчик” плакатите са експонирани 
като инсталация с типичните за Кристо опаковъчни похва-
ти. След това, същата година изложбата гостува в София в 
зала „Средец”. През 1994 е представена в Музея за съвре-
менно изкуство в Скопие, а на откриването на изложбата 
слово произнася Борис Климентиев. През 1996 плакатите 
са експонирани в Националната галерия на Прага. Комис-
ар на изложбата тогава е Елена Панайотова.
Първият брой на списание „Изкуство” /”Art in Bulgaria“/, 

излиза в същата 1993 г., чиито главен редактор до 2003, 
(когато е издаден последният 100-тен брой) е Димитър 
Грозданов. Именно в този първи брой са публикувани 
няколко статии за Кристо и за Фестивал „Процес – Про-
странство”, като идея и концепция. Автори на статиите са 
Лъчезар Бояджиев, Георги Тодоров, Димитър Грозданов и 
статия за Кристо с извадки от списание „Art in Australia“.
Днес имаме възможността да видим оригинални плакати 
на произведения, някои от които са се превърнали в емб-
лематични за дуото Кристо и Жан-Клод. Експозицията 
съдържа 10 постера и 4 статии от списание „Изкуство” 
/”Art in Bulgaria“/. В изложбата може да бъде намерена 
допълнителна информация за проектите и тяхната ре-
ализация, която е заета от официалния сайт на Кристо и 
Жан-Клодwww.christojeanneclaude.netи други онлайн из-
точници.
Благодарности на Елена Панайотова, Борис Климен-
тиев и Марина Грозданова за предоставената инфор-
мация и архив, относно предходните публикации и из-
ложби на колекцията.

Пенка Минчева
Организатори на изложбата са екипът на Фестивал 

„Процес – Пространство” - 
Пенка Минчева и Христина Бобокова
www.processspace.net + 359 888 789 422 

festival@processspace.net

За най-новия музикален фестивал  в Балчик 
„Дни на пианото“, четете на стр.2


