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Така би могла да се
озаглави изложбата на
Генади Гавраилов, коя-
то се откри в Художест-
вената галерия на 2 юли
2011 г. Младият худож-
ник, възпитаник на СОУ
„Хр.Ботев” и СПТУ Бал-
чик няма художествено
образование, но ком-
пенсира това с огромна
любов към рисуването.

В изложените 44 плат-
на, повечето малък фор-
мат, Генади е изразил
възхищението си от род-
ния Балчик, показал е са-
мобитната красота на
Двореца и градините в
него, пресъздал е очаро-
ванието на морския бряг
и всякога вълнуващите
морски вълни. Пейзажи-
те греят от светлина, въз-

Íà Áàë÷èê ñ îáè÷
дух и пространство с ба-
грите на балчишкия ко-
лорит, с привлекател-
ност, която художникът
открива навсякъде и май-
сторски пресъздава. От-
кроява се вродената чу-
вствителност на твореца
към детайлите в пейзажа
и натюрморта. Впечатля-
ват картините „Лодка”,
„Бряг”, „На док”, сполу-
чливите опити в „Голо
тяло”, „Слънчогледи”,
отличаващите се с илю-
стративна точност „Мел-
ници”, „Балчик” и др.

Г.Гавраилов за първи
път излага своите карти-
ни пред балчишка пуб-
лика. Живописването е
сложен творчески про-
цес, породен от усета на
художника към вълну-

ващото, красивото,
стойностното в живота
и действителността, но
и предизвикателство
към зрителя за естетич-
ното. В този смисъл
първата изложба на Ге-
нади дава възможност
на любителите на изоб-
разителното изкуство
да станат съпричастни
на неговите естетичес-
ки виждания, на колори-
тните му откровения, на
таланта и труда, вложе-
ни в картините му, как-
то и да очакват с инте-
рес следващите му изя-
ви на истински худож-
ник, заявка за което е на-
стоящата му изложба –
реплика на обич и вдъх-
новение от Балчик.

Мария АНДРЕЕВА

Община Балчик спе-
чели безвъзмездна фи-
нансова помощ по про-
ект „Подкрепа за създа-
ване и промотиране на
иновативни културни
събития” по Оператив-
на програма „Регионал-
но развитие”.

Проектът се нарича
„Балчик – сцена на из-
куствата” и е класиран
на второ място сред
всички български об-
щини, кандидатствали
за средства. Общата му
стойност възлиза на 525
540 лева, като 499 263 ле-
ва ще бъдат осигурени
от програмата, а 26 277
лева ще се осигурят от
Общината.

„Балчик – сцена на из-
куствата” обхваща поре-
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дица от културни събития,
като ги обединява в идея-
та те да достигат до по-го-
лям брой хора, да бъдат
осигурени със съответ-
ните съвременни техни-
чески средства и се нап-
рави по-добра реклама.

За нуждите на проекта,
в който са включени някои
от най-успешните фести-
вали в Балчик, ще зарабо-
ти интерактивен уеб пор-
тал, чрез който потребите-
лите не само ще научават
за актуалните културни съ-
бития в региона, но и ще
имат възможност да деба-
тират и да дават нови идеи.

Специална целева
група на проекта са хо-
рата с увреждания и жи-
телите на отдалечените
населени места в общи-

ната. За целта ще бъде
закупен мобилен екран,
който може да бъде раз-
положен на различни
места – дори и в море-
то. В рамките на спече-
ления проект ще бъде
осигурена нова сцена и
озвучителна апаратура.

„Балчик – сцена на из-
куствата” подава ръка и
в същото време отправя
предизвикателство към
млади или утвърдени
програмисти, които да
създадат среда за вирту-
ален хор. Кулминация на
това иновативно реше-
ние ще бъде фестивала
„Черноморски звуци”.

Плажът, улицата и
пристанището на Бал-
чик са залегнали в  кон-
цепцията на проекта ка-

то нетрадиционни сце-
ни за изпълнения на
класическа музика.

Семинари, уоркшопи
и перформънси в рамки-
те на фестивала за теат-
рално изкуство „Виа По-
нтика” са включени също
в одобрения за финанси-
ране проект с намерени-
ето младите артисти да
бъдат обучавани да взаи-
модействат с публиката, а
тя самата да бъде участ-
ник в представленията.

Партньор на Община
Балчик в двугодишния
проект е Фондация
„Формат СФФ”.

Сава ТИХОЛОВ,
Началник отдел

“Протокол и връзки с
обществеността”

Община Балчик
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От 30 юни до 7 юли 2011г. в Балчик се проведе Международен детски и
младежки форум “Етнокалейдоскоп” организиран от Тихомир Тачев и Вяра
Иванова. Това е третият фестивал по ред. Участваха повече от 200 деца от
България, Русия, Беларус, Румъния и др., разделени по категории: “Балет”,
“Музика”, “Хореография”, “Фолклор” и др. В журито видяхме добричкия
композитор Петър Крумов и журналиста Александър Ламбов.
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