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Радостно вълнение ме 
завладя, когато участвах 
в откриването на фото-
изложбата на нашата 
съгражданка Павлина 
Маринова Василева в 
„Тихото гнездо“ на Бал-
чишкия дворец на 15. 04. 
2022 г. Самото заглавие 
„Четири сезона- реал-
ност и мечти“ загатва, 
че ще видим нещо уни-

кално и неповторимо. 
Цветна еуфория от багри 
и настроение в триде-
сет фотоси ни предло-
жи младата фотограф-
ка Пепи, както всички 
нейни близки я наричат. 
Те подсказва чаровната 
същност на своите уси-
лия да покаже познато-
то и непознатото в този 
приказен кът от нашия 

град, наречен „Двореца”. 
Директорът на ДКИ-КЦ 
„Двореца“- г-жа Женя 
Михайлова поздрави 
Павлина Василева за 
това, че изложбата е 
първата творческа изя-
ва, с която „Дворецът” 
открива активния си ту-
ристически сезон. Г-жа 
Михайлова доразкри 
накратко и изчерпателно 
нещата, които е докос-
нала авторката в пас-
телна последователност, 
с елемент на изненада, 
различни моменти на 
дворцовата красота през 
различните годишни се-
зони. 
Отстрани фотосите са 
придружени с изписани 
стихове от наши и чуж-
дестранни утвърдени 
поети. Такива стихове 
чете при откриването 
на изложбата Светлана 
Атанасова, учителка по 
руски и английски език, 
приятелка на семейство-
то на Павлина. Китарни-
ят ромон, който се лееше 
от ръцете на балчикли-
ята Александър Пе-
тков, съсед на Павлина 
и стиховете, прочетени 
от Светлана Атанасова, 
подчертаха тази велико-
лепна интрига, наречена 
фотоизкуство.
С дълбока емоционална 
отдаденост и рефлектив-
ност към подбрания сю-
жет, Пепи ни накара да 
станем нейни съучаст-

Първа фотоизложба на Павлина Василева

По случай наближаващите празници училището по изкуствата СУ“ Свети 
Климент Охридски“ гр. Добрич ще осъществи поздравителен концерт със 
съдействието на Архитектурно-парков комплекс „Двореца“ в Балчик на 

21.04.2022 г. от 15:00 ч. на сцена  “Нимфеум”.
Концертът ще представи различни стилове в танцовото изкуство-
както традиционни фолклорни, така и модерни и съвременни танци. 
Танцьорите, които ще осъществят танцовото представление са предимно 
дванадесетокласници от първата завършваща паралелка професия „Танцьор“ 
към училището по изкуствата „Св. Климент Охридски“, с класен ръководител 
Миглена Георгиева. Освен абитуриентите, в концерта ще участват и 
танцьори от частната школа на Георгиева, които ще разчупят традиционните 

направления и ще покажат уменията си в хип-хоп танците.
Заповядайте на едно зареждащо с настроение, любов и щастие събитие, на 

което заедно ще се настроим за почивните, празнични дни!
Очакваме Ви да бъдете наши гости!

                                                                                                   ДКИ КЦ „Двореца” Балчик

ници при възприемането 
на природните красоти. 
Медии от регионален и 
местен мащаб уважиха 
откриването на фотоиз-
ложбата и определиха 
събитието като младо 
превъплъщение, скрито 
в човешкия дух. Всич-
ко, запечатано зад фо-

тообектива на Павлина 
е с особена нежност и 
неведома тъга. Не знаеш 
какъв е този уж случаен 
трепет, но го усещаш. 
Докосвахме с внимание 
топлината на тоновете 
на нейните фототворби, 
изработени от канава в 
известна Ямболска пе-
чатница. Те са предиз-
викателство, което ни 
изпълва с възхищение 
от колорита, отражения-
та, полусенките, с които 
ни е дарила Природата 
и Павлина ги е запеча-
тала със своя обектив. 
Видяхме колко са сини 
облаците над параклиса, 

облечени в мраморната 
си мозайка, разчупи-
хме тишината, скрита 
по стъпалата, отразена, 
като във венецианско ог-
ледало. Впечатлени сме 
от външната красота и 
вътрешна хармония на 
фотопроизведенията на 
Павлина Василева, която 

разпалва въображението 
и преобразява човешкия  
дух в нова благородна 
светлина, заедно с неуто-
лимия ни глад за смисъл. 
Изложбата ще е до 30 
април в „Двреца”. Бъ-
дете убедени, че когато 
я посетите, безшумният 
Ви обикновен ден ще се 
превърне в неповторим 
празник при съприкос-
новението с фотоизкуст-
вото на нашата Павлина 
Василева, която вече 
пристъпи смело в лоното 
на художествената фото-
графия.

Хаджи Георги 
ЙОВЧЕВ


