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Художничката Флора На-
чева е родена в гр.Балчик. 
Завършила е ШУ „Епис-
коп Константин Преслав-
ски“ и 42 години работи в 
областта на предучилищ-
ното образование. 
Първите си опити в изоб-
разителното изкуство пра-
ви в ученическите си го-
дини, рисувайки шаржове 
на съученици. Единстве-
но тогава посещава школа 
по рисуване при големия 
добрички художник Янко 
Атанасов. 
През годините е правила 
акварели с илюстрации на 
детски приказки за деца-
та от детската градина, с 
които е работила. 
Интересът към маслена-

та живопис се поражда 
спонтанно преди около 
десетина години и става 
нейна страст. От тогава до 
сега работи, като самоук  
художник. Започва много 
късно творческата си ка-
риера, но за сметка на това 
работи активно и много 
продуктивно. До момента 
има 8 самостоятелни из-
ложби в Балчик и страна-
та, една от които в чужби-
на. Член е на национално 
сдружение на художници 
от цялата страна, с които 
участва ежегодно в бла-
готворителни пленери в 
Балчик, Варна, Примор-
ско , Шабла ,“Бялатала-
гуна“, Априлци и Банско. 
Изложбата ѝ в Културен 

център „Мелницата“ пре-
ди пандемията премина 
при небивал интерес, като 
бе посетена от близо 200 
зрители, с което бе по-
ставен рекорд по посе-
щаемост в Балчик, през 
последните две десетиле-
тия. Притежатели на ней-
ни картини има в много 
градове от България. Част 
от картините ѝ са собстве-
ност на ценители от Ру-
сия,  Германия, Молдова, 
Румъния и Белгия. 
В Художествена галерия 
– Балчик ще се приюти 
поредната самостоятел-
на тематична изложба на 
Флора Начева, която ще 
се открие на 14 юни 2022 
г. от 17.30 ч. с подкрепата 
на поетесата Пенка Дими-
трова и певицата Елена 
Иванова.
Цикълът от морски пей-
зажи е с надслов „С цвят 
и мирис на море „ и съ-
държа 20 платна. Сю-
жетите са различни, но 
техниката, към която се 
придържа художничката, 
е винаги еднаква –масле-
ни бои върху платно. Из-
ложбата се отличава този 
път с това,  че картините 
са малко по-различни от 
цялостния дух на нейното 
творчество. Рисувани са 
на един дъх,  леко встрани 
от типичния за нея стил. 
Те са малко по - освободе-
ни и модернистични, леко 
абстрактни, но все пак по-
черкът е един и същ. От 
всяко докосване и движе-
ние на четката върху плат-
ното, от всяка багра, от 

“С цвят и мирис на море “ 
Флора Начева в 

Художествена галерия – Балчик
всяка линия личи, че кар-
тините са вдъхновени от 
морето. „Морето е моето 
най –голямо вдъхновение, 
споделя художничката. 
Когато си роден край него,  
когато като дете си газил 
по горещия пясък, когато 
си прескачал вълните, ко-
гато си събирал мидички 
и крачета от раци, когато 
си надничал в рибарските 
лодки и надувал платната 
на ветрохода и още мно-
го когато...., ти, ти си се 
слял с морето, усетил си 
неговата стъклена про-
зрачност, неговата гальов-
ност , но и неговата сила, 
мощ, гняв и безкрайност! 
И тогава   и ти се иска да 
го съхраниш, да го запеча-
таш, за себе си и за тези, 
които го обичат! 
„В картините ѝ има усе-
щане за въздух и вода, 
мирис на море, свежест 
и замечтност. Те граб-
ват зрителя с топлия си 
колорит, стигащ до ярки  
огнени багри, а сложният 
ултрамарин и драматична-
та охра слагат своя артис-
тичен отпечатък на всяка 
една творба. Хармонията 
между цветове, линии, 
форми и композиция, ос-
тава усещането, че полу-
чаваш достъп до една, хем 
позната, хем непозната 
морска реалност. Карти-
ните имат своя светлина, 
излъчване и духовност. 
Подредени в Художест-
вена галерия – Балчик, те 
очакват своя мълчалив ди-
алог с Вас, ценителите на 
маслената живопис!

Очаквайте първото представяне на албума на Мартин Кръстев „Musical 
Dreams“ пред публика в четвъртък от 18:00 ч.

Каня ви, да се присъедините към Общинската Ор-
ганизация на Инвалидите, Клуб ”Св. Марина”, гр. 
Балчик, където ще можете да получавате компе-
тентна информация относно вашите права и въз-
можности, за да се справим заедно с трудните про-
блеми! Ще ни намерите всеки четвъртък от 10, 00 
ч до 12,00ч и от 14,00ч до 16,00 ч в клуба, намиращ 

се на ул. Варненска 2/ бившия гарнизонен стол/. 
Д. Маринова - 

Председател на ОО на СИБ,гр. Балчик.

Уважаеми Хора с увреждания от Община Балчик! 

Балчик е отново подвластен на изкуствата

Истории за доброто, разказани със сърце
Екипът на Библиотеката 
при НЧ „Паисий Хилен-
дарски 1870” -Балчик има 
удоволствието да пред-
стави Юлияна Антонова 
– Мурата. Тя ще гостува 
на 13 юни от 11:30 часа 
и ще предтави своите три 
книги, които са посветени 
на Япония – мистична и 
загадъчна.
Юлияна Антонова-Му-
рата е завършила 91-ва 
Немска езикова гимназия 
„Проф. Константин Гъ-
лъбов“, след което немска 
филология и психология в 
Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“. 
Била е преподавател в 
Медицинския универси-
тет в София. Като дъл-
гогодишен дипломат и 

съпруга на японец тя има 
възможността да живее на 
различни места по света – 
Германия, Русия, Англия, 
Китай, които опознава с 
любопитство и описва с 
любов. Има дипломатиче-
ски специализации в Ин-
дия и Хърватия. Сърцето 
ѝ обаче завинаги остава 
в Япония, където живее и 
до днес със семейството 
си.
Авторката е българка по 
родолюбие, космополит 
по възпитание и японка по 
дух.  Талантът ѝ да откри-
ва вдъхновяваща история 
в дребната наглед случка, 
умението да говори с хо-
рата така, че да разкрият 
дълбините на сърцата си 
и дарбата да го опише из-

ящно като в японска гра-
вюра, превръща книгите ѝ 
„Моши моши, Япония“ и 
„Уки уки, Япония“ в бест-
селъри.
 С издаването и на книгата  
„Сан сан, Япония” се оф-
ормя новият ѝ сборник от 
три книги с разкази, който 
е естествено продължение 
на стремежа ѝ да раздипля 
пред читателя – пласт по 
пласт многоликата душа 
на японската култура  и 
начин на мислене.  А ко-
гато това е направено с 
обич, разбиране и пре-
клонение, винаги докосва 
сърцето. „Сан сан, Япо-
ния“ е онзи светъл лъч, 
който пронизва съзнание-
то, за да остави следа.

На 27 май 2022 г. в НЧ „Паисий Хилендарски 1870“ Балчик Балетната формация „Денс“, с худ.р-
л г-жа Евгения Добрева, представи специален концерт, посветен на 50-годишния юбилей на БФ 
„Денс“.


