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Вечната красота 
на „Двореца“ в Балчик
събра на 9 юли в галерията на Българския културен институт в Прага десетки посетители, почитатели на 
България и българското изкуство. Специални гости на вернисажа бяха авторите на фотоизложбата – Румяна 
Тенева и Ясен Казанджиев, директорът на ДКИ „Културен център „Двореца“, гр. Балчик, г-жа Жени Михайло-
ва и г-н Йозеф Дивин, преподавател по „Дизайн на стъклото“ в Средното училище по стъкларство, живопис 
и промишлен дизайн, Валашке Мезиржичи.

Сред публиката бяха Дана 
Будайова – директор на 
училището, Катержина 
Хофманова – преподава-
тел по история на изку-

ството, Душан Свиба – арт мениджър 
и вицепрезидент на МФММ „Чешка 
Република“, Ива Сарекова – журна-
лист от Чешката национална телеви-
зия и лидер на етно-група „Еуфорика“, 
Чума Аргиняриз – известен художник 
от Навара, Испания; представители 
на Министерство на културата на Че-
хия и на бизнеса; много сънародници.

Начало на официалната част по-
стави г-н Горан Атанасов, сътрудник 
в БКИ, който представи гостите и 
запозна публиката с идеята на експо-
зицията. Тя се състои от три части, 
умело композирани и допълващи се: 
40 цветни творения-снимки на Румя-
на Тенева и Ясен Казанжиев, вдъхно-
вени от очарованието на двореца в 
Балчик и превъплъщаващи неговата 
кралска красота; разказът за земния 
рай на брега на Черно море включва 
и 20 автентични черно-бели снимки, 
запечатали работата на талантливи-
те италиански архитекти Америко и 
Агустино и на швейцарския градинар 
Жул Жани, които създават дворцо-
вата архитектурно-паркова компози-
ция. Третият елемент бяха стъклените 
пластики на учениците от Средното 
училище по стъкларство, живопис и 
промишлен дизайн, Валашке Мезир-
жичи, черпили вдъхновение от „Дво-
реца“. Г-н Дивин не скри дълбоката 
си благодарност към директора на 
Културния център в Балчик, г-жа Ми-
хайлова, която години наред създава 
перфектни условия за творчество на 
децата по време на ежегодните худо-
жествени пленери на чешкото учили-
ще, което е под егидата на ЮНЕСКО. 

От своя страна, г-жа Жени Михай-
лова изрази удовлетворението си от 
подобно сътрудничество с дългого-
дишна история, обогатяваща не само 
творчески, но довела и до побратимя-
ването между двата града. „Балчик е 
най-прекрасното място в България! 
Всеки, който е стъпил тук, винаги се 
връща“, изтъкна г-жа Михайлова и 
подчерта, че на територията на „Дво-
реца“ се намират 50 исторически сгра-
ди, 240 архитектурни елемента, арте-
факти и културни ценности, а за една 
година се провеждат над 70 събития от 
различни сфери на културата. „Авто-
рите Ясен и Румяна започнаха с един 
етно фестивал, а впоследствие въплъ-

Румяна Тенева е родена във Варна, но 
живее в Памплона, Испания. Работи в творчески 
тандем с Ясен Казанджиев, с когото са автори на 
проектите „Вечната красота на „Двореца“ в Бал-
чик“, „Мистерията на Черно море“, „Вино и изку-
ство“. Организатор на международния арт форум 
„Без граници“ (2014–2019). Участник в десетки 
самостоятелни и общи изложби. Нейното изку-
ство е притежание на много частни колекционе-
ри в Испания, България, Русия, Румъния.

Ясен Казанджиев е роден във Варна. 
Живее в Памплона, Испания. В последните 
години работи съвместно с Румяна Тенева. Ор-
ганизатор на международния арт форум „Без 
граници“ (2014–2019). Участник е в десетки 
самостоятелни и колективни изложби. Него-
ви творби са собственост на частни колекции 
в Испания, Германия, България, Русия, САЩ, 
Румъния и др. Акредитиран фотограф на фес-
тивала „Цветовете на Острава“, Чехия.
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тиха красотата на Културния център в 
професионални фотографии-произве-
дения на изкуството. Идвайки в Пра-
га, искаме да покажем по най-добрия 
начин българската култура и изкуство, 
българския културен туризъм. Добре 
сте дошли в Балчик!“, завърши словото 
си Жени Михайлова. 

След края на официалната част, 
публиката имаше възможност да 
види документален филм за Балчик, 
да се полюбува на изложбата, а ди-
ректорът на ДКИ „Културен център 
„Двореца“, гр. Балчик даде интервю 
за Чешкото национално радио, в пре-
даването за националните малцин-
ства „Между нас“.  ◆
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