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Balchik
Балчик

Naše stáž se odehrávala v Bulharském Balčiku, je to menší 
rybářské městečko na severovýchodě u černého moře.





Botamická zahrada
Centrum dvoreca

Ubytovaní jsme byli v botanické zahradě, která je plná 
nádherných květin, speciálních míst a výhledů na moře. Takovou 
největší ikonou je rozhodně nádherný zámeček princezny, která 
tyto zahrady nechala kdysi vystavět. Je zde mnoho druhů zahrad, 
každá je věnována jednomu jejímu dítěti.





Galerie města Balchik
Náplní projektu, co se tykalo našeho oboru Užité 
malby, bylo poznat jak funguje galerie a zjistit co 
obnáší práce galeristy. Proto jsme navštěvovali 
Galerii města a také archeologické muzeum, 
ukázali nám jak se zapisují obrazy a výstavy do 
inventárních knih galerie, jaké by měly být 
nejlepší podmínky pro vystavené exponáty, tudíž 
že by třeba místnost neměla být třeba moc 
vlhká. Taky nám ukázali zákulisí galerie, tedy 
depozit, vlastně jak se skladují obrazy, které jsou 
ve sbírce galerie a nejsou zrovna vystavené.





Plenér
Když jsme nebyli v galerii, tak jsme 
malovali a kreslili moře, zahrady a 
architekturu, protože takovou naší 
konečnou zkouškou bylo uspořádat 
vernisáž našich prací v galerii. A když 
bylo pěkně tak se malovalo samo.





Filmový festival
Varnu, druhé největší město 
Bulharska, jsme navštívili dvakrát. 
Poprvé jsme jeli na filmový festival 
Zlatá růže. Shlédli jsme film s 
názvem „Žvýkačka“.





Baletní představení
Podruhé jsme varnu navštívili, protože jsme jeli 
na Baletní vystoupení v místní opeře. Mimo to 
jsme se byli podívat na pláž a po cestě do Opery 
jsme našli tuto nádhernou tabuli „Before I die I 
want to...“ neboli Než umřu tak chci…, každý 
jsme si tam něco napsali a pak už mířili na 
krásné baletní vystoupení, z kterého jsme 
byli v úžasu.





Naše vernisáž
Předposlední den proběhla naše 
vernisáž, kterou jsme sami 
připravili a nainstalovali. Každý 
jsme naši práci obhájili a paní 
učitelka ji přeložila bulharsky pro 
naše potencionální kupce. Paní 
učitelky a vedoucí našich praxí 
ohodnotili naše práce a známka 
nám byla započítána do známek 
u našich vedoucí ateliérů ve 
škole. A taky každý jsme aspoň 
nějaký obraz prodali.



















Děkuji za pozornost :)


