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“Пробуждането на природата”
съвместна изложба

Живопис, рисунки и гоблени
Ан дьо Колбер-Христофоров и Елена Панайотова

5 - 24 юли 2019 г.

Ан дьо Колбер-Христо-
форов (р. 1936 г., Фран-
ция) е художничка, която 
вижда света по магически 
начин и го претворява с 
ярки цветове през сърце-
то си, преоткривайки и 
интерпретирайки много 
културни традиции. Пра-
вила е много изложби по 
целия свят, но голямата й 
любов остава природата 
и най-вече хората на Бъл-
гария. В нейните картини 
бликат впечатленията от 
отворените й сетива за 
светлината, колорита, ди-
ректните преживявания 
с хората, споделени емо-
ции, празници и ритуали. 
Въздействието на работи-
те й е директно и неприну-
дено, заредено с положи-
телна енергия. 
Елена Панайотова е ро-
дена през 1964 г. в София. 
Завършва Художествена 
академия, специалност 
живопис в класа на проф. 
Д. Добрев през 1989 г. Има 
25 самостоятелни излож-
би в България, Австрия, 
Германия, Македония, 
Франция и други стра-
ни, както и многобройни 
участия в групови излож-
би и проекти. Нейните 
интереси са в областта на 

рисунката, обекта, инста-
лацията, живописта, фо-
тографията. В настоящата 
изложба Елена представя 
две серии от рисунки с 
цветни тушове, едната 
вдъхновена от стари гео-
графски карти, и другата – 
от света и формите на рас-
тенията, детайли от листа 
и плодове, които имат по-
някога причудливи фор-
ми, но винаги ни убежда-
ват в съвършенството на 
природата и красотата на 
обикновените неща, която 
често не забелязваме.
„Винаги са ме привлича-
ли старите карти и като 
изображение, и като носи-
тели на познание за съот-
ветната епоха. Разбира се, 
картографията се появява 
по практически причи-
ни – търговия, пътуване, 
икономика, опознаване 
или завземане на нови 
територии. По картите на 
света на Ератостен, Стра-
бо или Хекатос си даваме 
сметка, че в тогавашните 
представи светът е свърш-
вал някъде до Карпатите, 
не по на юг от изворите на 
Нил и на Изток до средна 
Азия. През вековете по-
знанията се разширяват, 
разбира се. Забележител-

на с точността си е кар-
тата на света на Мартин 
Валдзеемюлер, направе-
на преди откриването на 
Америка.Но сега в наше-
то дигитално време на 
Google maps и сателитите, 
които виждат всичко, ми 
изглежда невероятно с 
каква акуратност линиите 
на старите карти следват 
брегове, реки, планини и 
местоположение на сели-
ща. От моята гледна точка 
това са и първи абстракт-
ни изображения, пренася-
щи реалността в съвсем 
нереално измерение. 
За мен от години е удо-
волствие да интерпрети-
рам стари карти, рабо-
тейки с туш и мастило на 
хартия, да пътуваммисле-
но из непознати земи и да 
следвам пътищата, пре-
минати от древните кар-
тографи и изследователи. 
Дълбоко в клетките ни 
лежат заспали описания 
на местности, отминали 
битики и любови. Защото 
сме родени в южни земи, 
населявани от дълбока 
древност. Люлката на ев-
ропейската цивилизация.“

Откриване: 5 юли /
петък/, 18 ч.

Каменна зала, ДКИ КЦ 
„Двореца“ - Балчик

Как се използват новите технологии 
за популяризиране на културно-

историческото наследство
Ще обсъждат музейни 
специалисти от страна-
та на двудневна конфе-
ренция в Балчик на 4 и 
5 юли.  Организатори 
на срещата са Община 
Балчик, Историческият 
музей в града и Асоци-
ацията на общини със 
селища и територии на 
културно-историческо 
наследство.  Директо-
рът на музея в Белия 
град Радостина Енчева 
поясни, че община Бал-
чик е сред учредителите 
на асоциацията, създа-
дена преди пет години 
по инициатива на об-
щина Велико Търново. 
Темата на конферен-
цията е „Съвременни 
средства за представяне 

и популяризиране на 
културното наследство. 
Предимства и недос-
татъци на музейните 
експозиции”. Форумът 
ще се проведе в ембле-
матичната сграда на 
Мелницата, превърната 
в Туристически и култу-
рен център.
Музейни специалисти 
и експерти от  градове, 
членуващи в асоциа-
цията, ще представят 
различни аспекти от 
приложението на но-
вите технологии и съ-
временните средства 
за популяризиране на 
културно-исторически-
те ценности. Домаки-
ните ще покажат десет 
3-минутни филмчета за 

ДКИ Културен център „Двореца”
представя

“Любов и морето”
международна изложба

21. 06 – 03. 07. 2019 г.

Съвместна изложба на 
български, украински, 
молдовски и руски худож-
ници, обединени от идея-
та за близка среща в изку-
ството. Всеки представя 
своето творчество в край-
на индивидуалност и раз-
нообразие, подчертавайки 
творческия си характера.
Огнян Кузманов, Румен 
Дешев, Димитър Рай-

колов, Наталия Лам-
повская, Цветелина Ру-
салиева, Нина Русева, 
Марина Доброволская, 
Петър Петров, Анна Аби-
дина, Ангелина Недин, 
Анна Топалова и Алексан-
дра Димитрова - утвърде-
ни имена в художествения 
свят, показват изкуство 
изпълнено с цвят и ди-
намика, предизвикващо 

размисъл и настроение у 
съзерцаващия го. Различ-
ните стилове, похват и 
техника, която дванадесе-
тте художника представят 
благоприятстват за широк 
диапазон от публика и 
предпочитание.

Изложбата ще бъде откри-
та в 18 ч. на 21 юни в Ка-
менна зала.

Балчик, създадени по 
европейски проект на 
общината. Чрез компю-
търни анимации и 3D-
визуализации филмите 
представят различни 
обекти от историческо-
то наследство в града. 
Петър Атанасов от Ре-
гионалния исторически 
музей във Варна ще 
постави акцент върху 
Бийкън технологиите в 
Археологическия му-
зей в морската столица. 
Арх. Донка Колева от 
община Велико Търно-
во ще разкаже за Центъ-
ра за интерпретация на 
културното наследство 
във френския град Бор-
до. „Възстановката в 
Клисура на Априлското 

въстание” е темата на 
лекцията на Стоян Ива-
нов от музея в Клисура. 
Участниците в конфе-
ренцията ще се запоз-
наят и с опита на София 
в социализирането на 
културното наследство. 
Пламен Модемов от 
музея в Горна Оряхови-
ца ще говори по тема-
та „Семейни съботи в 
Историческия музей”. 
В рамките на двуднев-
ния форум ще бъде 
представена книгата 
„Щурмовите команди в 
българската армия през 
Първата световна вой-
на” на Симеон Цветков 
от Регионалния истори-
чески музей във Велико 
Търново.

Море от музиката на Брус и Бела

Брус Джеймс и Бела Блек 
се присъединяват към 
музикалните сили в Ос-
тин, Тексас през 2011 г. 
Корените на тяхната му-
зика определено произ-
тичат от традицията на 
южния соул от Тексас, 
Ню Орлиънс и Мемфис, 

но те не са завръщане. 
Основите изразни сред-
ства на Джеймс и Блек са 
гласовете и историите в 
песните им. При тях ста-
ва въпрос за музикалното 
платно, което е мръсоти-
ята за цветята, така да се 
каже – плодородна почва 

за самата мелодия, на коя-
то да расте.
През лятото на 2012 
Джеймс и Блек се мес-
тят в  Европа  и поста-
вят  основите си в Бел-
гия, Холандия, Германия, 
Италия, Испания и сега 
Франция, като изнасят 
близо 150 спектакъла го-
дишно и обхващат над 
350 000 км. Те са подгря-
вали Грегъри Портър и 
Фатумата Диавара в Лей-
дид Холд в Summer Jazz, 
Candy Dulfer в Амстердам 
във Vondel Park, изпълня-
вани три пъти в Porreta 
Soul Festival в Портрета 
Терме, Италия, заедно с 
изпълнители като Bobby 
Rush и Lattimore Клей Ха-
мънд. в Enclave de Aguas в 
Сория, Испания, заедно с 
Лий Фийлдс и Ники Хил, 
участвали на Междуна-
родния джаз фестивал в 
Барселона и подкрепиха 
New Yorkers, Slackers, в 
цяла Германия и Австрия. 
През април тази година 
те се представят  в уикен-
да на Балтийската душа 
със Sister Sledge, Lenny 
Williams и CeCe Penniston 
близо до Хамбург, Гер-
мания и изнасят трибют 
за Allen Toussaint на фес-

тивала на Souret Porretta 
през юли. Джеймс и Блек 
също се появяват на фес-
тивала Peer Blues през 
2017 г. заедно с ZZ Top, 
Jools Holland и Blind Boys 
от Алабама.
През юли 2017 г. дуото 
издава втория си студиен 
албум „This Time“, про-
дуциран от Жан-Пол Ван 
Хам в Magnet Studios в 
Брюксел, БЕЛ, през ми-
налата пролет и лято 
в Германия, Испания, 
Франция, Италия, Белгия, 
Словакия , България и Хо-
ландия.
Почитателите ще могат 
да се насладят на неве-
роятните музиканти Брус 
Джеймс и Бела Блек на 
Открита сцена “Двореца”  
на 7 юли (неделя).
Музиката на соул арти-
стите извира от традици-
ите на топлия южен соул 
на Ню Орлиънс и Мем-
фис. Брус е великолепен 
инструменталист, а Бела 
притежава разкошен глас. 
Изпълненията им са уни-
кални, а в мелодиите им 
се преплитат сладост и 
мекота.

Концертът започва в 19 
ч. Входът е свободен!.

Клуб „Младост” празнува Еньовден!

На Еньовден двете певче-
ски групи на Клуб „Мла-
дост“ – 6 с ръководители 
Анка Методиева и Дими-
тър Банчев, отпразнува-

ха празника на билките, 
с голям ритуал, с много 
песни и танци, хуморески 
и закачки в комплекс „Ба-
рите“, обл. Варна. 

 Участниците в празнен-
ството бяха поздравени от 
председателя на клуба г-н 
Георги Андонов, който им 
пожела много здраве, се-
мейно щастие и успех на 

тях и техните близки. И 
все така с голям ентусиа-
зъм да участват в различ-
ните клубни дела.

           Пламен ПАРУШЕВ


