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/Продължава от стр.1/
Всички заедно събра-

ха билки, растящи в „Раз-
садника” и започнаха да
плетат  венци.  Останах
възхитен от техните отго-
вори за билките-кога цъ-
фтят, кога се берат, как се
съхраняват и какви бол-
ки лекуват. Около 15 мо-
миченца запяха дружно
стара  народна  песен,  а
наоколо всичко затихна.
Представяте ли си неж-
ните  детски  гласчета,
трептящи и развълнува-
ни в летния зной. Всич-
ки тези деца владеят дос-
та  добре  немски  език,
ползвайки помощта  на
Фондация „Шилер”. Ос-
танах възхитен от този де-

тски устрем за разлика от
техните батковци и каки-
чки – студенти от наша-
та Алма матер, които бя-
ха дошли тук на практи-
ка и снизходително под-
минаха  разсадника  за
ужас на ректора на СУ
„Климент  Охридски”,
който мислеше, че него-
вите студенти са на пра-
ктика в УБГ.

Кулминацията настъ-
пи след 10:30 часа, кога-
то се смесиха туристи от
Русия,  Румъния,  Анг-
лия, Швеция. Още в на-
чалото заведох шведите
до монумента на техния
сънародник Карл Линей
(1701-1788г.)-автор  на
научната класификация

на организмите. Всички
те се потопиха в атмос-
фера на дружелюбност.
Във въздуха се носеше
музика и дъх на билков
чай, щракаха фотоапа-
рати,  жужаха  камери,
включително и тези на
ТВ7. Правилно! Нашият
град трябва да е отворе-
на врата към света, кое-
то се постараха да нап-
равят Ина Манчева, Пе-
тя Георгиева, арх. Сти-
лиян Борисов, Калин Ра-
дков и др. Дворецът  и
УБГ трябва да бъдат из-
пълнени с подобни кул-
турни мероприятия, за-
щото те са едно цяло, не-
делимо Балчишко чудо.

Георги ЙОВЧЕВ

Êàêâî ïðàâè ïðàçíèêúò
ñ õîðàòà ?

Фестивал  „Процес  –
Пространство” посреща
за първи път своите гос-
ти през 1992 година и ве-
че има своята 20 годиш-
на история. Всяка годи-
на фестивалът се прове-
жда в рамките на две сед-
мици през юни в Балчик.

Целта на фестивала е
да  създаде  творческа
среда, предразполагаща
към разчупване на об-
щоприетите схващания
и модели в изкуството,
при доказаната свобода
на  израза  на  новите
форми и търсения в об-
ластта на съвременното
изкуство.

Всяка  година  фести-
вала има различно мо-
то, което провокира но
не задължава участни-
ците  да  се  придържат
към него.

Художниците - Бистра
Льошавие  (България/
Франция), Франц Грат-
вол(Швейцария), Дими-
тър Грозданов, Ивелина
Русева, Габриела Коле-
ва, Ивелина Русева, Ка-
рин  Хел(Швеция),  Ки-
рил  Кузманов,  Лиана
Димитрова, Лиляна Ге-
оргиева,  Малу  Берг-
ман(Швеция),  Михаил

Ìåæäóíàðîäíèÿò ôåñòèâàë
“Ïðîöåñ - Ïðîñòðàíñòâî” - ñ àìåðèêàíñêî

ïúëíîëåòèå
Черкезов,  Надя  Екман
(Швеция), Пенка Мин-
чева, Петър Ралев, Петер
Вестман(Швеция), Сте-
фан Лютаков,  Йоаким

Глием(Германия/Фран-
ция)  изпълниха  през
дните от  1-ви до 12-ти
юни  темата на фестива-
ла  „Илюзии и модели”

Приоритет на фестива-
ла е също така е и обмя-
ната  на  професионален
опит  между  художници

от различни поколения и
държави, както и запоз-
наването на участници-
те с българските култура
и традиции и природни

забележителности. Имен-
но затова по време на фе-
стивала се състоят разли-
чни събития, посещение
на културни селища и ре-
зервати с археологичес-
ка  и историческа  стой-
ност по крайбрежието в
близост до Балчик.

Едни от водещите съ-
бития по време на фес-
тивала са образовател-
ните програми, включ-
ващи работа със студен-
ти и техните преподава-
тели от Национална Ху-
дожествена Академия и
от Нов Български Уни-
верситет – София, как-
то и чуждестранни гру-
пи от преподаватели и
студенти, участващи съ-
що така и в различни ви-
деопрезентации, диску-
сии, уъркшопи,  акции,
пърформънси и др.

Куратори на събитие-
то са Димитър Грозда-
нов и Пенка Минчева.

До момента фестива-
лът  притежава  богата
колекция, от разнообра-
зни произведения на из-
куството,  създадени
през годините.

Програмата на фести-
вала е да се учреди музей,
където да бъде поместе-
на колекцията и да съхра-
ни традицията на обмен
на култура и професиона-
лен опит между художни-
ци от различни поколения
и националности.
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Достига творчеството на художниците, гостуващи на Балчик, по покана на местния човек на изкуството Валентин Шалтев. През тази година ,
както и през предните пет, идват творци, които искат да се потопят в атмосферата на едно неповторимо морско усещане, което е възможно само в
нашия бял град.

На  20 юни  от 18  ч. в Художествената галерия бяха представени  24 картини, нарисувани по  време на тазгодишния международен пленер
„Европейски хоризонти”. Авторите са от различни страни: Александър Терзиев, Антон Гошев, Бисер Лазаров, Пламен Бонев, Валентин Шалтев,
Мирослава Захариева  /България; Инна Бедных  /Русия/;  Лаура Нистореску, Флорин Михай,  Петре Киреа  /Румъния/; Александра  Домбровска  /
Германия/.

Изложбата бе открита от организатора на пленера Валентин Шалтев. Той посочи, че всички творци са водени от обичта си към нашия град и това
са изразили в своите картини, че остават винаги верни на хубавите чувства, които са изживели през дните на пленера и с радост заявяват, че ще
дойдат отново. Отец  Стратия Александров каза, че пред картините на тези художници човек онемява, че те са изпълнени с вълнение и доброта.

Радостина Енчева, директор на ИМ Балчик похвали работата на художниците  и ги покани отново да вземат участие в следващия пленер.
За всички имаше прекрасно вино, за здраве и пожелание за нови успехи в творческия потенциал на творците.
Изложбата може да се види до края на месец юли в ХГ Балчик.

Маруся КОСТОВА

Ìåæäóíàðîäåí ôåñòèâàë
“Åâðîïåéñêè õîðèçîíòè”

 Голямата награда от
шестото издание на  на-
ционалния  конкурс  за
млади изпълнители на
популярна песен “Мор-
ско конче 2012” , прове-
ден във Варна  на 16 и
17 юни, бе спечелена от
нашата  съгражданка

Невена Димитрова. Не-
вена е възпитаничка на
НУИ “Добри Христов”
Варна със специалност
поп и джаз пеене. Наг-
радата  връчи председа-
телят на журито Орлин
Горанов.

/Б.Т/

Íàöèîíàëåí êîíêóðñ
çà ìëàäè èçïúëíèòåëè
íà ïîïóëÿðíà ïåñåí “
Ìîðñêî êîí÷å 2012”
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