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На 11 февруари 2015 г.
станахме свидетели на
прекрасния спектакъл на
Държавна опера Варна
„Шехерезада” и изкуст-
вото на балетистите, пре-
върнали оригиналния за-
мисъл на хореографката
Боряна Сечанова в дейс-
твителност. Боряна Сеча-
нова е възпитаничка на
НУТИ в София и прима-
балерина в Софийската
опера в началото на 90-те
години на миналия век;
дипломиран балетен ре-
жисьор в Москва; дирек-
тор на балет „Арабеск”;
автор и хореограф на над
40 балетни и театрални
спектакли в София, Варна,
Русе, Стара Загора и др;
университетски препода-
вател в София, Благоевград
и Сеул; член на журито на
Международния балетен
конкурс във Варна; с мно-
го награди за съвременна
хореография.

С „Шехеразада” балет-
ните танцьори ни прене-
соха във вълшебния свят
на „Хиляда и една нощ”
и вълнуващата музика на
Николай Римски Корса-
ков. В арабската приказ-
ка, да си припомним, цар
Шахраир разбира за из-
невярата на любимата си
първа жена и в озлобле-
нието си решава да отмъ-
сти на всички лукави и
измамни жени. Планът
му е да се жени всеки ден
за красива млада жена, а
на следващата сутрин да
я убива, за да не бъде на-
кърнена мъжката му гор-
дост от нейната бъдеща
измяна. Но колко глупав
е мъжът в яростта си. Ше-
херезада - дъщерята на
най-приближения му ве-
зир, го кара да слуша вся-
ка вечер нейните омай-
ни приказки и така хиля-
да и една нощ тя се раз-
минава на косъм от
смъртта. Дори одалиски-
те изпълняват с неприк-

Áàëåòúò “Øåõåðåçàäà” îäóõîòâîðÿâà è ïðàâè õîðàòà ïî-äîáðè
рит ужас царските запо-
веди, очаквайки изблика
на владетелския гняв и
омразата му към жените.
Накрая, както във всички
приказки, надделява лю-
бовта. Шехеразада успява
да преобрази Шахраир,
той се влюбва в нея и два-
мата заживяват щастливо.

В либретото на Боря-
на Сечанова историята
изглежда малко по-раз-
лична. Героинята е съв-
ременна млада жена, ко-
ято напуска дома си, за-
щото иска да избяга от
сивото ежедневие и да
потърси нови приклю-
чения, с надеждата да
срещне истинската лю-
бов. В странстванията си
тя попада в град-затвор,
с богат и многолюден
ориенталски пазар, с
красиви площади и в
дворци, преживява как-
ви ли не приключения,
но навсякъде я преслед-
ва образът на съпруга й
Шахрияр. Осъзнавайки
накрая, че нейното щас-
тие е у дома, тя се връща
при Шахрияр и при ис-
тинската любов.

Мисля, че Боряна Се-
чанова е ползвала пре-
вода на „Шехерезада” от
арабиста Киряк Цонев,
чийто гагаузки род е от
с. Нейково и с. Българе-
во. Самият той   е споде-
лял в нашия вестник, че
повече от десетилетие е
работил върху този ше-
дьовър на арабското на-
родно творчество. Спо-
ред него, етимологичес-
ки думата „Шехерезада”
(Шахразад, шахр зад, от
арабски) означава „месе-
цът стана дълъг”, т.е.
удоволствието на мъжа
от присъствието на тази
жена е дълговременно.

Боряна Сечанова всъ-
щност прави един успе-
шен съвременен вариант
на това, което зрителят
винаги иска да види - ща-

стливия приказен край, в
който доброто побежда-
ва злото. Солистката Ев-
гения Минкова танцува
изящно романтичното
Па де дьо с Румен Стефа-
нов - присъствието на
двамата доминира в це-
лия спектакъл. Впечатля-
ват още Илияна Славова
с танцувалната си техни-
ка и Денко Стоянов с не-
говата мистериозно-арти-
стична интерпретация на
образа на Духа от Вълше-
бната лампа. С експресив-
ния си танц Мартин Чика-
лов е убедителен като
Синдбад Мореплавателя.

Сцената става арена на
красиви скокове и боеве,
допълнително съчетани с
пантомима. Движенията
на тялото хармонират с
изящната пластика на ръ-
цете в ориенталски стил,
като модерната танцувал-
на техника се преплита с
етнозвученето на Buddha
Bar. Емоционално въздей-
стват и четирите балери-
ни, облечени в разкошни
арабски одежди. Очевид-
но реквизитът на Варнен-
ската опера е богат. Ори-
гиналните и в същото вре-
ме семпли декори на Бо-
рис Стойнов, както и ди-
зайнерските костюми на
Цветанка Петкова Стой-
нова заслужават безре-
зервно възхищение.

На 17 март 2015 г. ще се
навърши една година от
премиерата на „Шехере-
зада”. Интересът към ба-
летната постановка със
сигурност няма да стих-
не бързо, защото тя се ба-
зира, както вече стана ду-
ма, на връзката с вечните
„Приказки на Шехереза-
да”: „Аладин и Вълшеб-
ната лампа”,” Слепецът,
въжарят и халифът”; „Ри-
барят и страшния дух”;
„Нурадин и брат му Шам-
задин”; „Вълшебният
кон”; „Синбад Мореплава-
телят”; „Абу-Кир и Абу-

Сир”; „Али Баба и чети-
ридесетте разбойника;
„Маруф обущарят” и др.

Ако още не сте гледа-
ли балетната „Шехереза-
да”, просто следете афи-
ша. До края на февруа-
ри може да видите още
два балетни спектакъла
- „Лешникотрошачката”
от П. И. Чайковски на 17
февруари от 18 ч. и на
19 февруари, също от 18
ч., операта-балет
„Carmen Dance” от
Жорж Бизе  две  поста-
новки на з. а. на Русия и
главен балетмайстъор
на Държавна опера Вар-
на Сергей Бобров.

Искам да завърша с
думите на Киряк Цонев:
„Хиляда и една нощ” в
нейния автентичен вид
не е приказка. Тя е кни-
га за възрастни, за хора,
търсещи мъдрост или
изгубили мъдрост, тър-
сещи облекчение от
ежедневието, но и гото-
ви да товарят върху раз-
съдъка си нови мисли и
разсъждения за живота.
Създадена преди векове,
“Хиляда и една нощ” е
книга и за съвременно-
стта с нейните противо-
речия, мъдри, смешни,
умни и глупави герои от
всички слоеве на обще-
ството  от властимащи-
те до най-глупавите мъ-
дреци. Тя показва, че
мътилката на общество-
то винаги изплува отго-
ре, че тя се вижда, но
малцина са готови да по-
емат риска да я пречис-
тят. Чрез приказката оне-
зи неизвестни разказвачи
край бедуинския огън са
търсили истината за се-
бе си и за хората около
себе си. Истината, която
не се влияе от ежедневи-
ето и скучния бит, която
раздава без жалост себе
си, за да станат хората
по-мъдри и по-добри.”

Маруся КОСТОВА

Отличиха се солистите Мартин Чикалов и Илияна Славова. фото: М.КОСТОВА

Пленителни в изпълненията си бяха солистите Евгения Минкова, Румен Стефанов
и Денко Стоянов.       фото: М. КОСТОВА

Една година след премиерата на “Шехерезада”, балетът продължава да събира
публика и почитатели. Худ. ръководител е Екатерина Чешмедиева, репетитор
Гергана Георгиева, корепетитор Радослава Кареева, муз. оформление Румен
Димитров, пом. режисьор Сирма Панева.                                фото: М.КОСТОВА

На 18 февруари 2015
г. от 16:00ч.  в “Каменна
зала” на ДКИ КЦ “Дво-
реца” ще бъде открита
изложба на Регионален
Исторически Музей -
Добрич,  посветена на
75 годишнината от при-
съединяването на Южна
Добруджа към предели-
те на България.

С  Крайовският дого-
вор от 7 септември 1940
г. по дипломатически  и
международноправен
път Южна Добруджа се
възвръща към майка
България. С този акт би-
ва поправена една исто-
рическа несправедли-
вост.

На това величаво съ-
битие от новата история
на България е посвете-

Èçëîæáà â “Äâîðåöà” - 75 ãîäèíè îò
âúçâðúùàíåòî íà Þæíà Äîáðóäæà

на изложбата на РИМ -
Добрич, в която чрез
фотоси и фотокопия на
документи ще бъдат
показани заседанията
по подписването на до-
говора, неговата рати-
фикация в Народното
събрание, радостта на
столичани, възторжено-
то посрещане на бъл-
гарската войска от ме-
стното българско юж-
нодобруджанско насе-
ление.

С тази изложба пос-
тавяме началото на
поредица от прояви, с
които през 2015 годи-
на ще отбележим 75
годишнина от  това
значимо за нацията ни
събитие.

Евгени ГЕОРГИЕВ

През втория ден на Ме-
ждународното изложение
"Ваканция и СПА 2015",
ваканционно селище Албе-
на получи престижни наг-
ради.

 7 хотела на Албена  бя-
ха отличени с награда на
сайта booking.com „2014
AWARD OF

Ïðåñòèæíè íàãðàäè çà
“Àëáåíà” íà èçëîæåíèåòî

“Âàêàíöèÿ è ÑÏÀ”

EXELLENCE“. Това са хо-
телите "Фламинго Гранд",
"Фламинго",   "Лагуна
Гардън", "Лагуна Маре",
"Прима Сол Ралица Супе-
риор",  "Сенди Бийч",
"Малибу". Наградата се
дава на база отзиви на гос-
ти, отседнали в хотелите
през сезон 2014 г. Рейтин-

гът на цитираните хотели е
над  8, от 10-то бална сис-
тема.

Втората награда Албе-
на получи от списание
"Туризъм и отдих". Вакан-
ционното селище бе отли-
чено с приза "Най-добър
морски ваканционен ку-
ðî ðò çà 2014 ã.“    НДТ




