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Необикновените видения на Необикновените видения на 
художничката художничката 

Наталия Чичкина - ЗайцеваНаталия Чичкина - Зайцева

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т - Б А Л Ч И К

Зорница Дянкова, Наталия Чичкина-Зайцева и Николина Иванова - начало на едно приятел-
ство на уредничките в Художествената галерия и художничката Наталия. 
                                                                                                                           Фото: Симеон НЕЙЧЕВ 

Нашата художествена гале-
рия се стреми да интригува 
нас, обикновените зрите-
ли, а още повече любите-
лите на изобразителното 
изкуство с разнообразни 
и запомнящи се изложби, 
които често се превръщат 
в събития от оживения 
културен живот на града, 
особено в летните месеци. 
След  „споделената красо-
та” на 15-годишния пле-

нер „Художници, Балчик, 
Любов” и Международния 
пленер „Европейски хори-
зонти”, чиито произведе-
ния още ни радват от сало-
ните на галерията, както и 
интересните прояви като 
този, на която с музика, по-
езия и рисуване пред зрите-
лите трябваше да се събе-
рат средства за лечението 
на болната балчиклийка 
Ивилина Димова – вни-

манието на посетителите 
в този храм на изкуството 
ангажира гостуването на 
художничката Наталия Ч-З 
/Чичкина – Зайцева/. 
Тя е родена през 1979 г. в 
град Якутск, учи в худо-
жествено училище, худо-
жествен и хуманитарен 
лицей в родния си град, а 
по-късно в Държавна акаде-
мия за култура и изкуство в 
Улан – Уде, както и декора-

тивно- приложни и народ-
ни художествени занаяти. 
Работи в Москва, по-късно 
се премества в Република 
Алтай. Участва активно в 
художествения живот – се-
минари, доклади, уроци по 
различна художествена тех-
ника, а също и в обществе-
но-политическия живот на 
република Алтай. Помага 
и за социалната адаптация 

на деца с увреждания като 
преподавател на изобрази-
телно изкуство. 
Без съмнение, активната и 
преподавателска и общест-
вена дейност не ограничава 
творческите и изяви – дока-
зателство за което е насто-
ящата изложба, открита на 
19 юли от 18.00 ч. в Бал-
чишката галерия. 
Любителите на живописта 
се срещнаха и свободно 

разговаряха с чаровната 
художничка /на руски, бъл-
гарски, а също и с езика 
на жестовете и мимиките/, 
разглеждайки изложените 
платна. За тях Наталия раз-
казва, че образите в карти-
ните и се появявали първо 
в главата и, в съзнанието и 
и не се успокоявала, докато 
не ги представи на платно, 
на картон или обикновена 

хартия. Избягвала да рису-
ва образи, които не харесва, 
тъмните страшни съще-
ства, носещи на света не 
светлина, а мрак. Затова тя 
се съпротивлява с всички 
свои творчески сили да ги 
прогони от съзнанието си 
и в картините и да властват 
светли образи.
Руският изкуствовед Лоша-
ков споделя, анализирайки 
картините на Наталия, че е 
поразен от очите в нейните 
картини. Виждайки ги на 
неочаквани места в плат-
ната и – на дървета, скали 
или облаци, той осъзнава, 
че чрез тях тя показва све-
та, пълен с разум и живот, 
изразява вярата си, че чо-
вечеството е разумно, че в 
него не бива да липсва диа-
лог, за да няма разрушения. 
Художничката се вълнува, 
не само от проблемите на 
видимия около нас свят. 
Нейното голямо любопит-
ство е насочено към скри-
тите и недостижими за очи-
те предели. Тя признава, че 
получава послания от там 
– от невидимото за очите, 
но усетено с други, по-съ-
вършени сетива, с каквито 
не всички хора са надарени. 
Маслените картини, някои 
в огромни размери, имат 
емблематични наименова-
ния, разкриващи необик-
новеното мислене и почти 
мистичните виждания на 
художничката: „Спаси – со-
храни”, прекрасен образ на 
майка, която държи света 
чрез рожбата си /физиче-
ска прилика с известна в 
миналото руска актриса/, а 
около нея силите на злото и 
доброто „Паралелните све-
тове се срещат”; птицата на 
щастието в ръцете на мъж, 
напомнящ на човек от изо-
лираните от света руски ре-
лигиозни общества; „Рит-
мите на Вселената”, където 
природата и изкуството са в 
неразривно единство; цве-
тята на живота и следите от 
отминалите цивилизации…
Видения и философия, съ-
зерцание и размишления, 
очи, които те гледат от 
всеки ъгъл и ти внушават 
преклонение пред величи-
ето на човека, изобразен в 
повечето случаи на фона 
на ярки колоритни вълни и 
небеса в потока от космиче-
ска енергия. Явно, худож-
ничката Наталия Чичкина 
– Зайцева се надява на съ-
зидателната и сила и вярва 
в нея. 

Мария АНДРЕЕВА

 „Преклонение на небесния ангел пред величието на човека“ 
                                                                            Фото: Симеон НЕЙЧЕВ 

Искам да споделя нашата голяма радост с вестник „Балчишки те-
леграф” по повод наградата на моята внучка Преслава Иванова - 
„Най-добър студент в Англия за 2016 г.”, която тя сподели с още 5 
други студенти, избрани измежду 300 кандидати.
Това е както наша гордост, така и смея да кажа гордост за България 
и в частност за  нашия град Балчик, тъй като тя е родена и е живя-
ла до 10- та си година в Балчик. 
Официалната церемония се състоя в Парламента.
С уважение: Пенка Духленска.

П О К А Н А
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 26 юли 2016 
година от 09.ºº часа, в залата на Общинска администрация 

град Балчик, първи етаж, ще се проведе заседание на 
общински съвет - Балчик, при следния

Д н е в е н  р е д:

1.  Отпускане на финансови средства за закупуване и монтаж на щори в 
коридора на сградата на МЦ - І - Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
2. Предложение за финансово съдействие за отпечатване на второ 
допълнително издание на книгата „Морския бой при Балчик”.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
3. Изменение състава на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за 
уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни 
влогове (ЗУПГМЖСВ)
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
4. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти - общинска собственост през 2016 година.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
5. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.347 по кадастралната карта на 
гр. Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
6. Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.216 по кадастралната карта на 
гр. Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
7. Даване на съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за ПИ № 03174.52.7 
и отреждане на новообразувания урегулиран поземлен имот за „Пп - 
предимно производствена устройствена зона”, образуване на улична 
отсечка от о.т. 63 с цел достъп до имота, като се променя УПИ ІV в кв. 24 
по плана на с. Безводица, община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
8. Предложение за промени в Наредбата за определяне размера на 
местните данъци на територията на Община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
9. Предложение за именуване на обект от общинско значение.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
10. Предложение за отпускане на финансови помощи. 
Вносител: д-р Маргарита Калинова - председател на ПКЗССД
11. Даване на съгласие бюджета на ОбА в дейност „МБАЛ” да бъде 
завишен с 20 000 лева, капиталов трансфер за закупуване на лек 
автомобил.
Вносител: Николай Ангелов - кмет на общината 
12. Разни

Българският национален отбор на Европейското младежко първенство по 
савате в София. Участва и Ина Иванова от Балчик, на снимката е заедно 
с треньора си Никола Андонов. Още информация може да намерите на 
страницата на ABC Fight Club.                                    Фото: Денка КАЦАРСКА


