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Извършва хидроизолация на покриви по всички
технологии, ремонт на покриви, монтаж на конструкции,

монтаж на улуци, водосточни тръби, монтаж на ламарина,
битумни керемиди, ондолин, монтаж на гипс картон, на

теракот и фаянс;довършителни работи
За всички дейности отстъпка от 10 %,

с договор и гаранция

Òåë: 0899 175 266
0887 716 779

Âñè÷êî çà ïîêðèâà !

/8-5/

Фирма “Хаджиев” гр. Добрич

10-ãîäèøíèÿò ôåñòèâàë “Õóäîæíèöè, Áàë÷èê,
ëþáîâ - ñðåùà íà åâðîïåéñêè ìîðåòà”

Борис Желев - “Чешма в градината”

Борис Желев - “Есенна сюита”

Р. Енчева (Директор на ИМ - Балчик), художниците А.Янев, С. Басева,
Д.Янева и П.Савов откриват юбилейната изложба на фестивала.

“Художници, Балчик ,
Любов” е проект, който
стартира  през 2001 годи-
на по идея на група  худо-

жници: Петър Савов, Да-
рина Янева, Силви Басе-
ва, Андрей Янев и Худо-
жествена галерия Балчик

с уредник Пенка Костова, с
изложба през месец юли съ-
щата година и с дарение от
всеки автор за обогатяване
фонда на галерията, в кой-
то не бяха постъпвали твор-
би от дълго време.

Откриването е съпрово-
дено на музиканти от Вар-
ненска Филхармония и но-
во дарение на творби за
фонда на галерията. Обсъ-
жда се идеята за основава-
не на ежегоден фестивал.

Организатори: Община
Балчик, ХГ – Балчик, Пе-
тър Савов, Дарина Янева,
Силви Басева, Андрей Янев.

“Художници, Балчик,
Любов”- юли 2004 г, се про-
вежда с изложба  на Янева,
Силви Басева, Андрей Янев.

С финансовата подкрепа
на Община Балчик и меди-
ен партньор - ИНФОРАДИО.

“Художници, Балчик,
Любов – среща на  евро-
пейски морета” 2008 г. -
Пленер  през месец април
2008, 10 дни с 7 участника,
които даряват по една своя
творба на Градската худо-
жествена галерия за попъл-
ване фонда на галерията.

  Изложба с творби на
участници в пленера през
месец април и представяне
на дарените творби.

 Лекция на известия тра-
колог Директор на Инсти-

тута по древни цивилиза-
ции към БАН

Доц.  Явор Шопов – “Пътят
на Българите”.

Дискусия по темата.
“Художници, Балчик, Лю-
бов – среща на  европейс-
ки морета” 2009 г. - в пар-
тньорство с ДКИ “Дворе-
ца”-Балчик - Пленер  през
месец октомври 2009, 10
дни с 8 участника, като че-
тирима от участниците  да-
ряват по една своя творба
на Градската художествена
галерия за попълване фон-
да на галерията и четирима
даряват по една своя твор-
ба за попълване колекцията
на ДКИ “Двореца”-Балчик.

“Художници, Балчик,
Любов – среща на  евро-
пейски морета” 2010 г. - в
партньорство с ДКИ
“Двореца”-Балчик - Пле-
нер  през месец април 2010,
10 дни с 8 участника, като
четирима от участниците
даряват по една своя твор-
ба на Градската художест-
вена галерия за попълва-
не фонда на галерията, че-
тирима даряват по една
своя творба за попълване
колекцията на ДКИ “Дво-
реца”-Балчик.. Стартира с
Изложба в галерия “Тихо-
то гнездо” - ДКИ “Дворе-
ца”-Балчик. През месец
Юли 2010 на изложба в ХГ-

Балчик се представят но-
вите попълнения във фон-
да на галерията от плене-
рите октомври 2009 и ап-
рил 2010г. – коктейл.

“Художници, Балчик,
Любов – среща на  евро-
пейски морета” 2010 г. –
Десето юбилейно изда-
ние! В партньорство с
ДКИ “Двореца”-Балчик -
Пленер  през месец април
2010, 10 дни с 8 участни-
ка, като четирима от уча-
стниците  даряват по една

своя творба на Градската
художествена галерия за
попълване фонда на гале-
рията и четирима даряват
по една своя творба за по-
пълване колекцията на
ДКИ “Двореца”-Балчик.

Стартира с изложба  на
основателите на “Худож-
ници, Балчик, Любов –
среща на  европейски мо-
рета”-  Дарина Янева, Пе-
тър Савов, Силви Басева и
Андрей Янев, в галерия
“Тихото гнездо” - ДКИ

“Двореца”-Балчик  и спек-
такъл на звездите на бъл-
гарския театър “ Елена На-
чева Лафазанова и Кръстю
Лафазанов  “ Интимни бе-
седи по онзи въпрос”.

След десетте издания
на Художници, Балчик,
Любов  за обогатяване
на фонда на Художестве-
на галерия – Балчик са
постъпили над 40 творби
дарени от авторите след
проведените пленери.

Èçëîæáà ãðàôèêà
íà Ãåîðãè Àòàíàñîâ

И в това жарко лято
прохладните зали на Ху-
дожествена галерия
„Балчик” бяха домакини
на много разнообразни

и интересни прояви –
самостоятелни излож-
би, изложби от плене-
ри, промоции на кни-
ги, литературни чете-
ния. След ежегодния
„Процес-пространст-
во” последваха излож-
бите на пленерите „Ев-

ропейски хоризонти” и
„Художници, Балчик, лю-
бов”, самостоятелната
изложба на Генади Гавра-
илов, литературната вечер
с „Анините приказки” на
Стефан Цанев, промоци-
ята на поетичната книга
„Жироскопна изповед” на
Георги Йовчев и др.

С оригинална проява
заяви своето присъствие
в художествения живот
на Балчик и добричкият
художник Георги Атана-
сов. Роден и израсъл в
Добрич, завършил през
1992 г. ВТУ „Св.Св.Кирил
и Методий” със специал-
ност „Графика”, той е
дългогодишен член на
Сдружението на худож-
ниците и на „Ателие 13” –
Добрич. Художникът има в
творческата си биография
актив от много самостоятел-
ни изложби, участия в коле-
ктивни изложби, организа-
тор на пленера „Момчила”
от 2007 до 2010 г.

Сега той излага на вни-
манието на балчишките
любители на изобрази-
телното изкуство 16 гра-
фични рисунки. В тях ху-
дожникът изразява своя-
та творческа чувствител-
ност и поетичен усет към
всякога привлекателния
свят на древността и ми-
тологията /”Пътуване

към Итака”, „Кентавър-
ска булка”, „Сатирско
дърво”/с легендите, ска-
занията, приказните и
библейски герои, към
загадъчните среднове-
ковни персонажи от
езическите времена и
християнството /”Змее-
борец”, „Морско боже-
ство”, „Еретик”/.

Рисунките грабват
вниманието с изобили-
ето от стилизирани рас-
тения и животни – цве-
тя, лози, риби /като на-
лагащо се понятие в
християнската филосо-
фия/, птици. Особено

място заема човекът –
мъжът и жената в кра-
сивата им голота, разк-
риваща идеята на Тво-
реца-Бог и преклонени-
ето му пред съвършен-
ството на хората и хар-
монията в природата.
Можеш с часове да се
вглеждаш в изящните ри-
сунки и да откриваш все
нови елементи, да мис-
лиш върху тях и да тълку-
ваш иносказателността.

Творбите на Георги
Атанасов удивляват с
умението на художника
да изобрази така детайл-
но богатството на род-

ната земя /”Кръговрат на
лозата”, „Кръговрат вет-
рове”, „Между деня и но-
щта”/, красотата в приро-
дата и човешкото битува-
не. И всичко това, изразе-

но с обич и възхищение, с
малка доза добронамерен
хумор. Както и с много
труд и старание. Без съм-
нение и с много талант.

Мария АНДРЕЕВА




