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В интересен разговор по 
време на съботно преда-
ване по bTV писателят Ге-
орги Господинов заяви, че 
светът може да се спаси в 
една голяма, топла биб-
лиотека, където влизаш 
свободно, по желание, без 
билет и такса. И там, той 
говореше конкретно за ог-
ромната библиотека в Ню 
Йорк, можеш да останеш, 
колкото искаш, независи-
мо дали си учен, обикно-
вен читател или просяк.
Тези искрено споделени 
мисли на известния писа-
тел, прекарал една година 
в Ню Йорк със спечелена 
стипендия, ми подска-
заха, че освен библиоте-
ка, когато има нужда от 
духовна потреба, човек 
може да остане, колкото 
си иска и в художестве-
на галерия, и в музей и в 
други храмове на духа и 
културата.
Например, в балчишка-
та художествена галерия 
непрекъснато се провеж-
дат празници, рецитали, 
срещи с известни поети 
и артисти. През летния 
сезон в нея, непрекъснато 

се редуват групови и са-
мостоятелни изложби на 
много художници.
Няма съмнение, че град 
като Балчик, древният 
Дионисополис, е посто-
янна муза, преди всичко 
на художниците, на твор-
ческите личности, които 
виждат и усещат неговата 
хубост и оригиналност по 
свой начин и я отразяват в 
своите платна така, както 
ги предизвиква неповто-
римото му очарование.
От 11 години в нашия град 
се провежда международ-
ният пленер ”Европейски  
хоризонти” под ръковод-
ството на балчишкия ху-
дожник и поет Валентин 
Шалтев. Тук, обикновено 
през късната пролет или 
ранно лято, пристигат 
художници от различни 
европейски страни. Те 
пребивават в хотел „Ло-
тос”, където оставят по 
2 от своите творби, съз-
дадени тук и вдъхновени 
от атмосферата на Балчик 
– морето, белите хълмове, 
Дворецът и неповтори-
мата привлекателност на 
малките улички, на къщи-

те, на смокиновите дър-
вета, излъчващи аромат, 
който усещат най-вече хо-
рата, надарени с божест-
вен талант за това.
Тази година художниците, 
ощастливени да пребива-
ват и творят тук бяха 8:
 Румен Райнов от Търго-
вище, член на СБХ, с над 
15 самостоятелни излож-
би.
Виолина Райнова – живее 
и работи също в Търгови-
ще, с многобройни учас-
тия в изложби.
Професор – доктор Благо-
мир Папазов, с около 30 
участия в международни 
и национални проекти.
Виолета Апостолова – 
работи в областта на фо-
тографията, изящната 
и приложна графика и 
живопис. Участвала е в 
международни изложби в 
Испания, Мексико, Виена 
и др.
Стефан Щербан – пре-
подавател по пластика в 
училище в Браила; с око-
ло 30 самостоятелни из-
ложби в Румъния, Токио, 
Брюксел и др.
Стефан Коман от Молдо-

ва, член на съюза на мол-
довските художници.
Виктор Христов – заслу-
жил художник от Молдо-
ва, член на съюза на укра-
инските художници.
Подредените им платна 
показаха една запомняща 
се, въздействаща, рес-
пектираща с творчески 
професионализъм, с плас-
тично богатство и инди-
видуален почерк изложба.
 Зрителят се среща с рано 
избуялия талант на Вио-
лета Апостолова, която 
е сътворила картини, за-
помнящи се и впечатлява-
щи със своята монохром-
на живописна тоналност 
– само в бяло и черно, с 
една малка цветна линия, 
която почти незабеляз-
ваш, завладян от желание-
то да съзерцаваш дълго 
и да отгатваш какво крие 
в платното талантливата 
фотографка. Какво още 
иска да ни каже тя, върху 
какво още да мислим, да 
отгатнем, застивайки в съ-
зерцание.
Знае се, че живописта е 
изкуство на продължител-
но и постепенно узряване, 

Пленер „Европейски хоризонти”в Балчик 

на дългогодишно натруп-
ване и създаване на инди-
видуален почерк и поглед 
към пластичното изку-
ство. Това явно е постиг-
нал Румен Райнов, успял 
да покаже в своите мо-
дерни пейзажи „Морски 
град”, „Старата къща”, 
колко красив и привлека-
телен може да бъде светът 
около нас, особено ако 
забележим как е допъл-
нително обагрен с богата 
цветова характеристика. 
Балчик е показан в цвят и 
форма, каквато заслужава.
Много настроение и въз-
хита от видяното изразя-
ват и пейзажите на Вио-
лина Райнова с морето, 
с Двореца, с дърветата 
- видяни, почувствани и 
изобразени, както е под-
сказала нейната творческа 
чувствителност и дарбата 
да вижда всичко по свое-
му.
Благомир Папазов демон-
стрира оригинално ми-
слене и вдъхновение за 
свежа, но модерна, почти 
абстрактна живопис, коя-
то провокира и напомня 
мислите на Пол Гоген: 

„Един съвет – не копи-
райте прекалено много от 
натура. Изкуството е аб-
стракция, извличайте я от 
природата  като я съзерца-
вате и мислете повече за 
творчеството, отколкото 
за резултата.”
 Стефан Коман от Молдо-
ва е представил платна, 
лъхащи спокойствие, све-
жест и привлекателност – 
морето с яхтите, зелените 
хълмове, синьото небе и 
разноцветните покриви. 
„Добро утро, Балчик” – 
така е озаглавил една от 
светлите си картини с ко-
раб, в който много хора 
мечтаят да бъдат.
 Много различен от Коман 
е художникът от Браила 
Стефан Щербан. В „Мо-
дерен Балчик” той изо-
бразява един много раз-
движен, създаден с плам 
и емоция пейзаж, който 
трябва зрителят продъл-
жително да съзерцава, за 
да разбере майсторът, вло-
жил в това платно много 
размишления и свое виж-
дане за Балчик. Навярно и 
за още много неща около 
нас, които ние, обикнове-
ните хора отминаваме.
Силно емоционално въз-
действие е успял да по-
стигне със своите творби 
и Виктор Христов. Плат-
на, запомнящи се, въз-
действащи, отличаващи 
се с висок професиона-
лизъм. Художник с ярко 
дарование, което му поз-
волява да бъде толкова 
разнообразен в творбите 
си, модерен, екстраваган-
тен. Сигурна съм, че мно-
го почитатели на изобра-
зителното изкуство биха 
искали да имат у дома си 
едно от неговите платна и 
дълго биха размишлявали 
върху авторовото вдъх-
новение, изразено със 
средствата на модерната 
живопис.
Не бива да се отмине, 

защото не може да не 
се забележат и грабнат 
вниманието платната 
със слънчевите пейза-
жи на Валентин Шал-
тев. Светли, с типичните 
балчишки къщи, пред 
които винаги стои едно 
високо дърво, може би е 
стройният, тънък хинап, с 
който лекуваме всичко; с 
рибата, широко отворила 
очи за балчишката хубост 
и уста, която говори мъд-
рости навярно, за да ги 
предаде на хората и да ги 
направи още по-човечни. 
Художникът си знае.
Изложбата на художници-
те, участвали тази година 
в пленера „Европейски 
хоризонти” отразява но-
ваторските търсения на 
творците, независимо 
от факта, че живеят в 
различни страни и са на 
различна възраст. Всеки 
от тях има своя позиция 
и творческа територия, 
която умело защитава. 
В творбите им, реалис-
тични или абстрактни, 
са отразени впечатления 
и настроения, породе-
ни от пребиваването им 
в Балчик. В изложените 
картини има прилика и 
съществена разлика, но 
онова, което ги обединява 
е естетическото и емо-
ционалното въздействие, 
което всички те имат.
Светли или тъмни, моно-
хромни или цветни, из-
лъчващи спокойствието 
на твореца или неговото 
раздвижено, неспокойно 
и търсещо нов изказ въл-
нение – картините от този 
пленер, тези 19 платна ще 
карат зрителят дълго да 
ги съзерцава, да сравнява, 
да се вглежда в тях и да си 
задава въпроси. Не е ли 
това важната роля на из-
куството – да въздейства 
и да помага за човешката 
духовност.
         Мария АНДРЕЕВА

В Балчик посрещнаха гостоприемно 
исперихчани
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           ЮЛИ       И    АВГУСТ 
ПОНЕДЕЛНИК 
10.00 ч.- “ Приказки четем и поука търсим “- с Румяна Калчева 
ВТОРНИК 
10.00 ч.- Творческа работилница  -”Светът е цветен”с Димка 
Малева 

СРЯДА 
10.00 ч.-”Драматизация на приказка” -със Стела Дакова 
ЧЕТВЪРТЪК- 
10.00 ч.-Искам да науча”  с Пенка Димитрова 
ПЕТЪК-  
10.00 ч. “Изиграй ми приказка” - работилница-куклен театър  с 
Лилия Петкова 
ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН 
15.00 ч.-Филмов маратон-прожекция на детски филм или нас-
толни игри 

 
ДА СЪБЕРЕМ ЛЯТОТО,ЧЕТЕНЕТО И ЛЮБОПИТСТ-

ВОТО НА ЕДНО МЯСТО 
 
 ИНИЦИАТИВАТА Е БЕЗПЛАТНА 

Начало -2 юли в Детския отдел на библиотеката  
Телефон - 0579 7 26-11 

В крайморският град Бал-
чик гостуваха 36 членове 
на клуба на хората с ув-
реждания „Вяра” с пред-
седател Веселин Добрев 
от Исперих. Те върнаха 
визитата на своите при-
ятели от Балчик, които 
вече гостуваха в града на 
хана. Потвърдиха се очак-
ванията за една приятна и 
незабравима среща между 
двата клуба, която продъл-
жи няколко часа. 
Най – напред исперихча-
ни бяха посрещнати пред 
Ботаническата градина 
от Председателя на клуб 

„Хинап” в Балчик Димка 
Малева и още две жени от 
клуба. Те ги разведоха в 
Унивеситетската ботани-
ческа градина, в която има 
различни растителни ви-
дове и Двореца – бившата 
лятна резиденция на ру-
мънската кралица Мария. 
Хората с увреждания в Ис-
перих имаха възможност 
да видят екзотични расти-
телни видове – водна ли-
лия, кактуси и суколенти. 
Те разгледаха и изложбата 
от пейзажи и натюрморт 
на Флора Начева -местна 
самоука художничка. В 

експозицията са показани 
30 творби.
В Двореца научиха от 
домакините легендата за 
Балчик, както и история-
та за създаването на Дво-
реца. Гостите придобиха 
хубави впечатления от 
Двореца и имаха  възмож-
ност да дегустират и ху-
баво вино. Видяха и роза-
риума, и параклиса, както 
и магнолиите. Разгледаха 
и изложба - сериграфии 
и литографии. В ресто-
рант „Лотос”, на брега на 
морето започна срещата 
между членовете на двата 

клуба ”Хинап” - Балчик и 
„Вяра” в Исперих. Пред-
седателят на клуба на до-
макините Димка Малева 
поздрави всички с хубава-
та среща. Разменени бяха 
подаръци. На всички при-
състващи кръстницата на 
исперихския клуб Виоле-
та Тодорова бе приготвила 
оригинално изработени 
подаръци. Димка Малева 
съобщи, че клуб „Вяра” 
- Исперих вече носи и 
морско име „Делфин”. 
Веселин Добрев получи 
за клуба „Вяра” кръщелно 
свидетелство, с което Неп-
тун нарича клуба с името 
„Делфин”. Така и двата 
клуба - побратими ще но-
сят това име „Делфин”. 
Имаше забавни игри, ре-
цитиране на стихове и 
хумористични творби, 
много танци и хора. За 
доброто настроение на 
присъстващите се гриже-
ше диджей Живко от град 
Добрич. Всички останаха 
много доволни и пожелаха 
отново да се срещнат и да 
се веселят заедно по вед-
нъж в годината.

Ангел Николов
гр. Исперих


