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Вкусът на здравето!
тел:7 70 30; 7 70 32
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Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17
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Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678

stroiperfekt@mail.bg

 строителствoремонтпроектиране

Склад
Тел: 7 22 89

 GSM: 0878 578 995
Тел: 7 22 88

 GSM: 0878 408 005

Магазин

Разнообразна продуктова гама на атрактивни цени

Супермаркет

Предлага на своите клиенти
за Великденските празници
разнообразни стоки на

промоционални цени.

За контакти: 0579/7 65 11  /3-3/

 „Фреш”

На 20 април 2011 г. в
салона на ч-ще „П.Хи-
лендарски” гр.Балчик
бе премиерата на дра-
мата „Чудо” . Произве-
дението на известния
съвременен драматург
впечатли зрителите с
оригиналното си зву-
чене, актуална нравст-
вено-етична проблема-
тика и общочовешки
теми. Драмата има фи-
лософско съдържание
и е сред по-малко изве-
стните му творби, но
крие в себе си предиз-
викателства, поставяй-
ки вечни и съвременни
теми, за живота, смърт-
та, приятелството, лю-
бовта, за толерантност-
та между етносите.

Действието се развива
в една самотна къща в
квартал на София. Тя се
оживява от гласовете на
приятели – самотници,
които са всеки ден там,
търсейки близост. Собс-
твеникът е Костадин /
Пламен Банчев/. При не-
го живее евреинът Хаим
/Росен Димов/. Редовно
присъстват арменецът
Атаки /Румен Георгиев/
и Юсуф /Марчо Митев/
. В компанията от прия-
тели е и рускинята Тане-
чка /Татяна Ненкова/, ко-
ято всички ухажват.

Балчишките театрали

са с дългогодишен сце-
ничен опит и съумяха да
задържат вниманието на
публиката в почти стати-
чното действие, с което
показаха ярък талант.

Режисьор на постанов-
ката е Юри Статков, кой-
то от дълги години рабо-
ти с театралния състав.
Пиесата показа оригинал-

ните му идеи и умения ка-
то режисьор, с което пос-
тигна внушенията на ав-
тора, визуализира предс-
тавите му за човека и све-
та като докосна сърцето
на всеки, който беше в
препълнената зала.

Сценографията на На-
дежда Митева бе съобра-
зена с идеите на творба-

та. От обстановката лъха-
ше мизерия и нищета, ха-
рактерна за повечето съ-
временни български до-
мове, обитавани от оби-
кновени хора. Преобла-
даващите цветове – сим-
воли, носеха своите идей-
ни послания. Червеният
цвят е цветът на искрено-
стта и истината. Той на-
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сочва към богата душев-
ност, а героите я носят в
себе си и я разкриват с
поведението си. Сивият
цвят представя еднообра-
зния, монотонен и ску-
чен живот на приятели-
те. Синият е надеждата.
Звездното небе на фина-
ла и присъствието на из-
вънземните в простран-

ството, показва връзката
на човека с космоса, за
която той забравя, връз-
ката с природата – май-
ка, към която се обръща
за помощ само ако е в
трудна ситуация, а иначе
я трови и унищожава.

Пиесата е актуална, за-
щото показва нелекият
живот на етносите, които

обитават България. Геро-
ите са хора с индивиду-
ални черти, но носят и на-
ционалните си характе-
ристики. Българинът е се-
ирджия, арменецът –
прекалено словоохотлив,
евреинът – скъперник,
турчинът – по ориентал-
ски мъдър, рускинята – с
широка душа. Важното е,
че са космополитни лич-
ности, които оцеляват в
екип. В душата си са са-
мотници, но ги обединя-
ва истинското приятелс-
тво, липсата на лицеме-
рие, желанието да се гри-
жат един за друг, да си съ-
здават радост. В тази мал-
ка общност те мъдруват,
женят се, умират. С тях се
случва това, което става
в един човешки живот.
Понякога лъжат за само-
защита, а може би и за да
избягат в един друг свят,
който е по-добър и къде-
то са мечтите им.

С пиесата авторът ни
казва, че чудото е нався-
къде около нас. Само тря-
бва да протегнем ръка, за
да го имаме. То е в истин-
ските неща от живота, ко-
ито са вечни. Безкраен
път е човешкият живот.
Път към себе си и към
другите. И ако успеем да
открием чудото, ще бъ-
дем истински щастливи.

Ирена ИЛИЕВА

Татяна Ненкова, Марчо Митев, Пламен Банчев, Росен Димов и Румен Георгиев по време на кулминацията на
пиесата, поставена от режисьора Юри Статков.

Тонираща система “Оргахим” - 10 000 цветни
решения;санитарна керамика; фаянс; теракот;
гранитогрес; смесители; обзавеждане за баня.

Фото: М. КОСТОВА




