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Най-дългогодишният в
Балчик фестивал на худо-
жниците „Процес – Прост-
ранство”
  Да усетим нещо повече…
 Най-живописният град по
Българското Черноморие,
а може би и не само тук,
Балчик всякога е привли-
чал хората, призвани да се
занимават с изкуство. Ка-
то в един малък Холивуд,
тук са снимани безброй
български и чуждестранни
филми.
   За балчиклии е съвсем
обичайно да виждат по ули-
ци и заведения най-попу-
лярните и обичани артис-
ти, както в миналато, така
и днес. Но най-често сре-
щана гледка, особено в то-
плите пролетни, летни и
есенни дни, е да забележиш
художник, разтворил три-
ножник, пресъздаващ на
платно, своеобразната ху-
бост на белите баири и без-
крайната синева на морето,
губеща се в хоризонта.
 Виждаш позната, брадата
физиономия и не след дъл-
го се сещаш, че това е про-
фесор в Художествената
академия, чийто платна от-

давна са в големите худо-
жествени галерии у нас, а
също и по света.
  Затова съвсем естестве-
но е тук, в нашия град, да
се провеждат пленери,
фестивали, които да при-
вличат талантливите ху-
дожници, не само от Бъл-
гария.
   Вече 24 години Дими-
тър Грозданов, модерен
художник и критик, акти-
вен член на ръководство-
то на СБХ София, за ра-
дост той е добруджанец,
кани в Балчик изявени ху-
дожници с оригинално
мислене и разнообразни
творчески търсения в
„тази нежна изкусителка
- живописта”.
  За 24 – и път /число, оз-
начаващо хармонично ра-
вновесие, но и призвание/
Балчик посреща  от 2 до
16 юли художници от
Българ ия , Гер мания,
Фр анция,  Австралия,
Иран, участници във фе-
стивала „Процес – Прос-
транство”.
  Богатата програма на то-
ва оригинално културно
събитие включваше изло-

жби, посещения, гостува-
ния, прожекции, уъркшо-
пове, пърформанси – ожи-
вена и интересна дейност,
съобразена с участниците,
с техните вкусове и твор-
чески възможности, както
и с възможността те да
споделят общи интереси,
да експериментират , да си
сътрудничат и да се вдъх-
новяват, обменяйки идеи в
творческия процес.
  Двуседмичното пребива-
ване на художниците в на-
шия град приключи с тра-
диционна изложба на тех-
ните творби, създадени и
вдъхновени от творческа-
та атмосфера тук.
  Произведенията на худо-
жниците бяха артистично
изложени в двора на Ет-
нографската къща. Тук съ-
жителстваха изключител-
но интересни творчески
изяви: четирите модерни
живо писни платна на
Д.Бумбалов, пейзажи /
Т.Балев/, автопортрети,
скулптурни фигури и др.
  Особен интерес предиз-
вика пърформансът „Ал-
батрос” – един малък, но
оригинален артистичен
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спектакъл, изпълнен от ав-
торите Мариета Голоме-
хова и французина Крис-
тиян Тома, както и от че-
тири млади дами, участва-

ли с финес и изящество в
представянето на ориги-
налния проект.
  Организаторите на фес-
тивала Димитър Грозда-

нов и Пенка Минчева про-
изнесоха благодарствени
слова към участниците,
както и към градските до-
макини на този своеобра-
зен фестивал, интересен
най-вече с  това, че гледай-

ки про изведенията на
творците, ние, обикнове-
ните зрители, възприема-
ме идеите им, както и вну-
шенията им да видим и
усетим нещо повече.

Мария АНДРЕЕВА

Мариета Голомехова и Кристиян Тома - българка и французин - заедно в живота и
в творчеството си.                                                                фото: Маруся КОСТОВА

Интересно хрумване на художниците от фестивала "Процес - Пространство" за
експозиция в Етнографската къща на град Балчик.

Сава Тихолов, нач.отдел "Протокол и връзки с обществеността" и Димитър Грозданов
- на разговор за модернистичната заключителна изложба на фестивала "Процес -
Пространство".                                                                    Фото: Маруся КОСТОВА

Екипът на ИМ Балчик - в настроение на изложбата, за която също са допринесли.
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