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Разни

* Купувам земеделска 
земя в цяла България до 
2700 лв./дка. Тел.0898 
37 22 71                /10-9/

* Купувам земеделска 
земя в общините: Бал-
чик, Каварна, Шабла, 
Г. Тошево и Варнен-
ска област. Подготов-
ка на документи. Тел. 
0885838354  0579 77011

Купувам

 * Обяви * Обяви * Обяви * 

Продавам 

* Продавам част от 
къща в центъра на Бал-
чик. Ул.“Хр.Смирнен-
ски“ № 6 тел. 0897 617 
426                         /10-9/

* Продавам апарта-
мент в бл.2 ж.к.“Балик“ 
Балчик  тел.0898 440 
709                         /10-9/

* Продавам двустаен 
апартамент в ж.к.“Балик“ 
Балчик, спешно 50 000 
лв. тел. 0887 983 113 

* Търся квартира /
гарсониера, апартамент, 
стая/ целогодишно в 
ж.к. „Балчик“ Балчик. 
Тел. 0885 079116     /4-1/

* Заведение за бързо 
хранене търси да назна-
чи персонал за летния 
сезон. Тел. 0885 66 76 
53                              /4-1/

* Автомивка D & D 
Балчик търси работ-
ници с целогодишна 
заетост.  Тел. 0885 011 
694                            /1-1/

* Автомивка D & D 
Балчик предлага ця-
лостно почистване на 
автомобили и пране 
на килими от врата до 
врата. Тел. 0885 011 
694   /1-1/

*Търся апартамент 
под наем. Тел. 0886 
607818* 

* Престижният ресто-
рант “Ел Симпатико” /
на крайбрежната алея 
на Балчик/  търси пер-
сонал: Бармани, серви-
тьори, готвачи и каме-
риерки. Тел. 0898 60 38 
40                             /10-10/ 

* Давам стая под 
наем Тел. 0898 440 709 
ул.”Хр.Ботев” 35    /10-
10/

* Давам помеще-
ние под наем 20 кв.м., 
подходящо за офис, 
адвокатска кантора, 
счетоводна къща или 
друга дейност. Поме-
щението се намира 
на ул”Приморска “, 
срещу комплекс “Ма-
рина Сити”. Цената 
е по договаряне. Тел. 
за връзка 0899890050, 
0893678607

Боян Райнов (1921-2005) - българин, признат от 
френската държава за своите творчески постижения 

* Продавам къща в 
с.Кремена с 2.8 дка 
земя. Изгодно. Тел. 
0884474858 Лидия

Изложбата „Директно от 
Париж” на Боян Райнов 
в Балчик беше открита от 
Пламена Димитрова-Ра-
чева и директорът на КЦ 
„Двореца” Жени Михай-
лова на 19-ти юни. Гос-

пожа Димитрова-Рачева е 
написа няколко статии за 
Боян Райнов преди тази 
изложба в Балчик. Наме-
рих в тях интересни фа-
кти за този творец, който 
още не е хубаво познат в 
своята родина. 
Дъщерята на Боян Райнов 
Диана-Мария Райнова, 
родена в Париж през 1947 
г., е върнала наследството 
на баща си в България. 
4-годишна тя се връща в 
България с майка си „за 
малко”, докато баща й 
остава в Париж. Но после 
не може да се върне об-
ратно. Така семейството  
остава разделено за цял 
живот.
Диана-Мария Райнова 
отбира за балчишката 
изложба 17 творби (ли-
тографии и сериграфии),  
за да покаже два периода 
на неговото творчество 
и е убедена, че изложби, 
подобни на тази в Бал-
чик, популиризират твор-
чеството на нейния баща, 
което хората от неговата 
родина не познават мно-
го и досега. Тя основава 
фондация „Николай Рай-
нов”,  за да се грижи за 
богатото наследство на 
фамилията си.
Първото, по-пълно пред-
ставяне на Боян Райнов  в 

България, става чак през 
2006 г. в София и е устро-
ено със съдействието на 
Френския културен ин-
ститут в столицата. 
Боян Райнов - син на ви-
дния български писател и 

художник Николай Рай-
нов, завършва скулптура 
в Художествената акаде-
мия в София през 1945 г. 
и заминава със съпругата 
си на специализация в 
Париж. Преди да започне 
да гради там творческата 
си кариера, той трябвало 
да прояви своята воля 
и характер и  да работи 
много, и упорито. От-
начало като шофьор в 
българското посолство. 
След това като фризьор 
на кучета и шофьор на 
такси. Той участва ак-
тивно в художествения 
живот на френската сто-
лица, превърнала се още 
през 19-ия век в център 
на изкуството. Органи-
зира самостоятелни екс-
позиции, участва в общи 
изложби, влиза в близки 
отношения с френски ин-
телектуалци, художници, 
критици и поети. Като 
доказателство е  една от 
сериграфиите  в изложба-
та - „Скулптура”, 1973 г., 
която има стихове на Пол 
Елюар, с когото са били 
приятели.  
Боян Райнов работи в Па-
риж от 1945 г. до 2005 г. и 
постига там голямо при-
знание. Искам  да отбеле-
жа, че голямата страст на 
Боян Райнев е скулптура-

та. През 1982 г. по случай 
60-годишнината на Боян 
Райнов, френската дър-
жава издава пощенска 
марка с една от най-из-
вестните му скулптурни 
композиции „Семей-
ство” в знак на особено 
признание към неговите 
творчески постижения! 
И досега е единственият 
френски скулптор, на ко-
гото се издава марка при-
живе.Три монументални 
скулптури на твореца са 
признати за част от кул-
турното наследство на 
Франция и са поставени 
на три парижки площа-
да! Площадът в Антони, 
предградие на Париж, 
носи името му!
За съжаления не можах 
да присъствам на откри-
ването на изложбата и я 
посетих  по-късно в съ-
щият ден, с моята румън-
ска позната Анка, коята 
и дава кратко понятие за 
сериграфия. От 17 твор-
би 11 са направени с тази 
техника. За сериграфия 
използваш специална 
хартия. Взимаш най-тън-
ко перо (писец) и правиш 
линии. След това оцве-

тяваш. Мисля, че това е 
най-простото и най-раз-
бираемото обяснението 
на техниката. Имаш точ-
на линия, ясна рисунка и 
ярки цветове.
Сериграфиите от 1940 г. 
на 9 рисунки и два порт-
рета са забележителни  
– „Стела” (жената на ху-
дожника) и „Николай” ( 
бащата на художника). 
Другия период – 1970 
– 1973 г. Действително, 
рисунките на скулптора 
са особени, защото имат 
обем и ритъм. Подобен 

Пленер 
„Европейски хоризонти” в Балчик

В интересен разговор по време 
на съботно предаване по bTV пи-
сателят Георги Господинов заяви, 
че светът може да се спаси в една 
голяма, топла библиотека, където 
влизаш свободно, по желание, без 
билет и такса. И там, той говореше 
конкретно за огромната библиоте-
ка в Ню Йорк, можеш да останеш, 
колкото искаш, независимо дали 
си учен, обикновен читател или 
просяк.
Тези искрено споделени мисли 
на известния писател, прекарал 
една година в Ню Йорк със спе-
челена стипендия, ми подсказаха, 
че освен библиотека, когато има 
нужда от духовна потреба, човек 
може да остане, колкото си иска и 
в художествена галерия, и в музей 
и в други храмове на духа и кул-
турата.
Например, в балчишката худо-
жествена галерия непрекъснато 
се провеждат празници, рецитали, 
срещи с известни поети и арти-
сти. През летния сезон в нея, не-
прекъснато се редуват групови и 
самостоятелни изложби на много 
художници.
Няма съмнение, че град като Бал-
чик, древният Дионисополис, е 
постоянна муза, преди всичко на 
художниците, на творческите лич-
ности, които виждат и усещат не-
говата хубост и оригиналност по 
свой начин и я отразяват в своите 
платна така, както ги предизвиква 
неповторимото му очарование.
От 11 години в нашия град се про-
вежда международният пленер 
”Европейски  хоризонти” под ръ-
ководството на балчишкия худож-
ник и поет Валентин Шалтев. Тук, 
обикновено през късната пролет 
или ранно лято, пристигат ху-
дожници от различни европейски 
страни. Те пребивават в хотел „Ло-
тос”, където оставят по 2 от своите 
творби, създадени тук и вдъхнове-
ни от атмосферата на Балчик – мо-
рето, белите хълмове, Дворецът и 
неповторимата привлекателност 

на малките улички, на къщите, на 
смокиновите дървета, излъчващи 
аромат, който усещат най-вече хо-
рата, надарени с божествен талант 
за това.

Тази година художниците, оща-
стливени да пребивават и творят 
тук бяха 8:
 Румен Райнов от Търговище, 
член на СБХ, с над 15 самостоя-
телни изложби.
Виолина Райнова – живее и ра-
боти също в Търговище, с много-
бройни участия в изложби.
Професор – доктор Благомир Па-
пазов, с около 30 участия в меж-
дународни и национални проекти.
Виолета Апостолова – работи в 
областта на фотографията, изящ-
ната и приложна графика и живо-
пис. Участвала е в международни 
изложби в Испания, Мексико, Ви-
ена и др.
Стефан Щербан – преподавател 
по пластика в училище в Браила; с 
около 30 самостоятелни изложби 
в Румъния, Токио, Брюксел и др.
Стефан Коман от Молдова, член 
на съюза на молдовските худож-
ници.Виктор Христов – заслужил 
художник от Молдова, член на 
съюза на украинските художници. 
Подредените им платна показаха 
една запомняща се, въздейства-
ща, респектираща с творчески 
професионализъм, с пластично 
богатство и индивидуален почерк 
изложба.
 Зрителят се среща с рано избу-
ялия талант на Виолета Апосто-
лова, която е сътворила картини, 
запомнящи се и впечатляващи със 
своята монохромна живописна 
тоналност – само в бяло и черно, 
с една малка цветна линия, която 
почти незабелязваш, завладян от 
желанието да съзерцаваш дълго и 
да отгатваш какво крие в платното 
талантливата фотографка. Как-
во още иска да ни каже тя, върху 
какво още да мислим, да отгатнем, 
застивайки в съзерцание.

В  периода 26 юни – 01 юли 2018 
г. на стадион „Градски“ в гр. Бал-
чик за четвърта поредна година 
ще се проведе ФУТБОЛЕН ТУР-
НИР „Infinity Football“, който ще 
събере стотици хора, които ще 
преминат заедно пътя от спорт 
към толерантност, за да вдъхно-
вят със своя талант и дадат шанс 
за преборване на стереотипите, 
стигмите и предразсъдъците, 
които засягат уязвими групи от 
общността. ФУТБОЛЕН ТУР-
НИР „Infinity Football“ e част 
от Национална кампания за ТО-
ЛЕРАНТНОСТ „АЗ СЪМ ТУК 
И МОГА ДА ТИ БЪДА ПРИЯ-
ТЕЛ” на СОНИК СТАРТ и ще 
се проведе под патронажа на 
Николай Ангелов – кмет на об-
щина Балчик. „Infinity Football“ 
е посланието, което тази годи-
на турнирът носи – посланието 
за безграничния дух; за силата 
на спорта; за постиженията, 
стремежите и мечтите на всеки 
един от нас; за честната борба, 
желанието да спечелиш, но не 
за себе си, а за отбора – този на 
толерантността и приемането, 
на многообразието и равните 
възможности да постигаш меч-
тите си.

Официалното откриване на тур-
нира ще се състои на 26 юни 
2018 г. в гр. Балчик на стадион 
„Градски“ от 18:00 ч.
„Infinity Football“ включва две 
възрастови категории – деца от 
14 до 16 г. ( 26 – 28 юни ) и вете-
рани ( 29 юни – 01 юли ). В тур-
нира участие ще вземат деца от 
отборите на градовете Балчик, 
Суворово, Тича, Аксаково, Тут-
ракан, Драгоман, Полски Тръм-
беш, Червен бряг, както и дет-
ският отбор на СОНИК СТАРТ, 
съставен от деца, ползватели на 
социални услуги. Отборите на 
ветераните са съставени от фут-
болисти от градовете Балчик, 
Карлово, Кайнарджа и Прова-
дия.
ФУТБОЛНИЯТ ТУРНИР 
„Infinity Football“ директно под-
крепя целите на Националната 
кампания за ТОЛЕРАНТНОСТ 
„АЗ СЪМ ТУК И МОГА ДА ТИ 
БЪДА ПРИЯТЕЛ” на СОНИК 
СТАРТ, а именно да утвърди 
нагласата за толерантност, прие-
мане на различията, както и ак-
тивност и действеност по отно-
шение на справяне с насилието и 
социалното изключване на опре-
делени групи от обществото.

„INFINITY FOOTBALL“ 
ЩЕ СЪБЕРЕ МЛАДИ 

ТАЛАНТИ НА ТЕРЕНА 
НА ТОЛЕРАНТНОСТТА 

В  БАЛЧИК

ефект е много интересен. 
Работите свидетелстват 
за развитието на творче-
ското виждане на худож-
ника, различен начин на 
разкриването на форми. 
Рисунките от 70-те г. са 
характерни за стилови 

направления още от 40-
те години и са близки до 
търсенето на кубизма (П. 
Пикасо, Жорж Брак), екс-
пресионизма (В. Ван Гог, 
Е. Мунк) и сюрреализма 
(П. Пикаса, С. Дали).
        Людмила ПЕТРОВА

 

 
За трета година децата от 6 до 12 

годишна възраст ще се забавляват и 
четат заедно през ваканцията.  
 
Всеки вторник и 
четвъртък  
на юли и август  
от 10:00 до 12:00 
часа  
в читалището. 


