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годините, те са няколко, 
а основателка е неза-
бравимата  балчишка 
диригентка Възкресия 
Деветакова. Като човек, 

който носеше култур-
ните идеи в душата си, 
тя постави началото и 
даде зелена светлина на 
балчишките деца, които 
обичат балета. А пътят, 
извървян до днес е тру-
ден, дълъг, но и наситен 
с много успехи по фе-
стивални сцени и пред 
своя публика - у нас, 
и в чужбина. Най-зна-
чим принос за това има 
Жени, която е израснала 
на читалищната сцена и 
вече 27 години не спира 
да танцува, заедно със 
своите ученички.
Толкова много герои 

и сюжети в един спек-
такъл! На кого да се 

възхитим по-напред – 
всичко трябва да се види 
и усети със сърцето. 
Можем да разказваме 
дълго за реквизита им, 
за хъса, с който се нах-

Сериозна възраст за 
професионализъм, ру-
тина и творчество. Това 
показа хореографката 
Евгения Добрева пред 
балчиклии и гости на 
града, дошли в НЧ „Па-
исий Хилендарски 1870” 
за юбилейния спектакъл 
на ТФ „Данс”. Както 
винаги, тя и нейните 
момичета, напълниха 
отдавна отеснелия за 
местни прояви читали-
щен салон.
Още с влизането си 

там, човек усеща ат-
мосферата – на пролет, 
на радост, на светлина, 
цветове и красота. Сце-
ната – като цъфнала гра-
динка, грабва ти очите. 
Мултимедията допълва 
всяко нещо, което тан-
цьорите искат да вну-
шат, а идеите – те  са 
винаги толкова много, 
родени от въображе-
нието на „танцуващото 
момиче” на Балчик – Ев-
гения Добрева – Жени. 
Водещият спектакъла 

Краси, е вече наполо-
вина балчиклия, та ние 
го познаваме и знаем, 
че е магьосник, който 
предразполага публика-
та, пък и  участниците в 
танците, така че друг не 
би могъл да го замени. 
Е, той си е актьор – май-
стор на словото!
За танцуващите деца 

какво да кажем. Въз-

растта им подсказва, че 
танцова школа „Данс” 
винаги ще остане в дет-
ството и юношеството, 
въпреки своите 45 годи-
ни. Ръководителите през 

върлят, пресъздавайки 
характерите на героите 
си; за отдадеността на 
идеята. За волността на 
пеперудите, за пещерни-

те деца, които пуснати 
на свобода, не знаят 
какво да правят, за из-
началните рефлекси  на 
вярност при жеравите, 
които някак напуснаха 
човешката общност; за 
малките ваксаджийчета, 
които изкарват левчето 
за хляб, но се чувстват 
щастливи, превръщайки 
труда в игра, и играта 
в труд; за дивачетата 
в борба за кокала; за 
цветята и гъбките – кра-
сотата на земята!
Разкошният класиче-

ски балетен танц докос-
на най-нежни струни в 
сърцата на възторжената 
публика. Всеки танц бе 

послание на младите 
танцьори и тяхната ръ-
ководителка към всички 
нас – зрителите и слу-
шателите в залата. Хора, 
ние сме с претенцията 

на хомосапиенс, т.е. ми-
слещите, притежаващи-

те разум и като такива 
трябва да разберем и 
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направим нашият ОБЩ 
ДОМ  ЗЕМЯТА , мяс-

то ЗА ВСЕКИ вид под 
слънцето. Само доброто 

може да ни спаси, иначе, 
сме обречени на гибел.

Вярваме на Жени и на 
нейните възпитаници от 

„Данс”, защото техните 
послания стигат до все-
ки от нас, наричащ себе 
си ЧОВЕК.
Благодарим  им  от 

сърце и нека разнасят 
истината за смисъла на 
живота, тук – на земята, 
с прекрасния балетен 
танц. Успех!
На Жени честитя по-

лучаването на Голяма-
та награда за култура, 
връчена ѝ от кмета на 
Общината г-н Николай 
Ангелов. Жени и нейни-
те балерини заслужават 
това признание.

 
Пенка 

ДИМИТРОВА

Сборна изложба живопис и пластика

 „МАРКОНИ И ПРИЯТЕЛИ”

С участието: Ангел Атанасов/Ачо/, Антон Антонов, 
Валентин Балев, Васил Петров, Васил Карадимов, 
Димитър Манолов, Димитър Михайлов, Евстати Ма-
ринов, Емилия Бояджиева, Ивайло Евстатиев, Иван 
Додов, 
Илия Касабов, Илиян Пеев, Камен Кисимов, Киро 
Янев, Клементина Манчева, Любен Пашкулски, Мая 
Рад, Милко Матеев,  Маргарита Войнова, Огнян Ге-
оргиев, Олга Матвеева, Петър Андреев, Петя Димова, 
Ренета Павлова, Румен Желев, Румен Михайлов, Свет-
лин Ненов, Севда Драгнева, Сейфетин Шекеров, Сте-
фан Хаджи-Николов, Татяна Полихронова
 15.06 / четвъртък / - 18.30 часа 
Седем секунди – това е времето, за  което мозъкът 

възприема даден зрителен образ, неговите главни осо-
бености и определя своето отношение. Може би седем 
години са времето, за което една галерия успява да 
наложи своя визия, свой стил на работа и отношение 
към нея...Надявам се. За тези седем години преживях 
и преодолях много страхове, възторзи, попадения, раз-
очарования...Емоционалната палитра е шарена, такава 
и трябва да бъде. Не виждам бъдещето в розово, в при 

липсата на адекватно от-
ношение на държава и об-
щински институции към 
изкуството. Но имам хъс и 
желание за работа и знам, 
че заедно с приятелите 
– художници, поети, пи-
сатели, музиканти и цени-
тели ще продължаваме да 
съхраняваме духовното. 
Някои определят като из-
куство умението да прода-
ваш изкуство, други смя-
тат, че е бизнес. Склонна 
съм да приема и едното, и 
другото, но за мен е МИ-
СИЯ, на която доброволно 
и с любов съм посветила 
време и енергия.
Благодаря на Бог за този 

шанс, на Жоро, че ме под-
крепя всеотдайно и сме 
превърнали галерията в 
наш втори дом, на тво-
рците, които ми повярва-
ха и заедно с мен приеха 
предизвикателството „Арт 

Маркони“, на ценителите, без които трудът ни няма да 
е възмезден.
Преди три години, когато приех почетния знак и 

лента от кмета на града г-н Портних, споделих, че 
всички, които работим за каузата на духовното, сме 
скачени съдове. И ако големите културни институти 
повдигат нивото осезателно, ние, малките естети-
чески убежища, допринасяме за качеството на това 
ниво, добавяме му плътност и аромат. 
И този път ще пренесем празника и на тихата улич-

ка “Охрид” с изложба на открито - плакати от най-
хитовите ни събития под наслов “Created by Denitsa 
Georgieva” и както напоследък стана традиция - ар-
жентинско танго! Е, разбира се шампанско и торта!
Ваня Маркова/ галерия „Арт Маркони“ 2017 

галерия “Арт Маркони”
гр.Варна, ул.”Охрид”22
тел: 052/643 080 0888 263 324 / 0876 677 302
www.markoni.hulite.net
Ваня Маркова/Маркони 
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