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Министерският съвет прие решение за удължаване срока на 
обявената извънредна епидемична обстановка

Считано от 1 декември 
2021 г. до 31 март 2022 г., 
съобщиха от пресцентъ-
ра на служебния Каби-
нет. Разпространението 
на COVID-19 в страната 
бележи интензивното 
развитие на поредната 
пандемична вълна. За-
сегнати от новия коро-

„Състояния“ - изложба живопис на Ели Маринова

Тя не е точно художник в 
класическия смисъл на ду-
мата. Но научава, че може 
и иска да рисува в недотам 
ясните спомени на детските 
си години. Варна познава 

Ели Маринова предимно 
като радиоводещ и журна-
лист. С маслена живопис 
се занимава повече от 20 
години. Експериментира в 
новите визуални изкуства 

като фотоманипулация и ве-
кторна илюстрация. Илюс-
тратор е на детски книжки в 
4 страни. Автор е в няколко 
български издания. Работи 
и с графика и бързо открива 

закачка в смешния и ирони-
чен свят на карикатурите и 
шаржовете. Зад гърба ѝ са 
изложби у нас и в чужбина. 
Експозицията показва цвет-
ния ѝ поглед, състоянията на 
духа ѝ в различни моменти, а 
картините се движат на гра-
ницата между приказката и 
реалността.
Декоратор на стени. Предим-
но за детски стаи. Към мо-
мента е графичен дизайнер.
Зодия „непредвидима“.  За-
това не скучаят приятелите 
ѝ. Родена през миналия век 
във Варна. Магистър по ис-
тория, пианист и фотограф. 
Забранила е да ѝ се пишат 
житейски датировки, видове 
академични дипломи, сер-

Фестивален и конгресен център Варна, 
от 7 -31 декември 2021 г.

откриване на 7 декември, 18.00 ч.
Водещ Кирил Аспарухов

тификати, дати на предиш-
ни изложби и биографични 
данни като на бивш кадър от 
запаса. Защото е жива и се 
отъждествява с енергията, 
която излъчва, с картините 
си, с дар-словото и земност-
та си. Обича морето и дреб-
ните красоти, които ни съ-
буждат с усмивка. На нейно 
място и на нейно име не дър-
жи нищо. Обича да не спира 
да пътува, сигурно защото 
се е изгубила. В света на ня-
колко изкуства. И в света на 
багрите и формите.
Не се вмества в никакви 
изобразителни рамки, шко-
ли, течения, стилове. Рисува 
само това, което ѝ подсказва 
фантазията и душата. Води 

се от сърцето и ръката си, ко-
гато остане насаме с бялото 
платно. Преценява, че е вре-
ме да спре да рисува, когато 
потопи четката си в кафето, 
вместо в палитрата. 
Тези, които я познават, зна-
ят, че прави необикновени 
неща. Може да танцува на 
улицата, докато отива на ра-
бота, може да търчи в полето 
подир пеперуди, за да сни-
ма как се любят, да защити 
идея, която останалите счи-
тат за „бита карта“. Битката 
на много „близнаци“ в нея 
ѝ помага да приема своите 
страсти и да ги изживява 
пълноценно. Предпочита 
маслените бои. Те са вид пъ-
тешествие. Бавно, наситено, 

бляскаво, препълнено от ко-
лорит и слънчева светлина. 
Почти никога не знае какво 
ще се получи след края на 
пътуването...затова му се 
наслаждава до последната 
крачка.
Прощава бързо. Смее се от 
сърце. Рисува, сякаш драска 
бележка в голямото между-
часие. Това е скромното и ве-
рую. Затова е свободна. На-
дникнете в нейния картинен 
свят - там се диша леко. На 7 
декември, от 18 часа във фо-
айето на ФКЦ Варна. Водещ 
на откриването ще е коло-
ритната артистична легенда 
на Варна Кирил Аспарухов. 
Изложбата ще остане до края 
на декември.

навирус са всички обла-
сти на страната, като в 
93% от тях 14-дневната 
заболяемост е над 500 
на 100 000 население (в 
8, от които показателят 
надхвърля 1000 нови 
случая на 100 000 насе-
ление). 
Случаи на COVID-19 

се диагностицират при 
лица от всички възрас-
тови групи. Съществено 
нарастване на заболя-
емостта се наблюдава 
при децата и младите 
лица (20-29 г.). Нараства 
и броят на хоспитализи-
раните лица. Ваксина-
ционният обхват в стра-

ната е 25,53% и далеч от 
поставените от ЕС цели 
от 70% сред възрастни 
хора и население като 
цяло. Това допринася 
за регистрираните висо-
ки нива на заболяемост 
сред неваксинираните 
лица, които представят 
над 85% от всички за-

разени със SARS-CoV-2 
лица. Удължаването 
на извънредната епи-
демична обстановка 
цели ограничаване на 
разпространението на 
COVID-19. Следва да 
продължи прилагането 
на здравни изисквания 
при влизане на тери-

торията на страната от 
органите на граничния 
здравен контрол, както 
и въвеждането на огра-
ничения за достъп до 
страната, които ще спо-
могнат за намаляване на 
вероятността за внос и 
последващо разпростра-
нение на нови варианти 
у нас, се казва в прессъ-
общението. 
Само за периода от 8 до 
14 ноември в региона са 
регистрирани и проуче-
ни общо 455 случая на 
COVID-19. По данни от 
Регионална здравна ин-
спекция Добрич, общи-
ят брой на карантини-

раните лица за областта 
е 518. Общият брой на 
изследваните с RT-PCR 
тестове и бързи антиген-
ни тестове за COVID-19 
лица от областта в ла-
боратории в страната: 
1671. 
Кампанията по ваксини-
ране срещу коронавирус 
продължава. През съща-
та седмица в областта 
са поставени общо 2323 
дози ваксина срещу за-
разата. 
Към 15 ноември 
14-дневната заболяе-
мост от COVID-19 в 
област Добрич е 566,65 
%000. 

Галерия „Арт Маркони“
Поздравява всички свои приятели и партньори с 

настъпващите КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!

 29.11.2021  -  24.03. 
2022г.
„ИЗВИСЯВАНЕ ”
Празнична сборна излож-
ба живопис и пластика
 С участието на:
Ангел Атанасов/ Ачо, 
Антон Антонов, арх. 
Владимир Рачев, Васил 
Петров,  Димитър Мано-
лов, Димитър Кавръков,  
Дима Ненова, Ивайло 
Евстатиев, Илиян Пеев, 

Камен Кисимов, Клемен-
тина Манчева, Любен 
Пашкулски, Маргарита 
Войнова, Маргарита Ива-
нова, Милена Дрончева, 
Милен Маринов, Мая 
Рад, Огнян Георгиев, Пе-
тър Андреев, Пламен Ма-
линов, Ренета Павлова, 
Румен Михайлов, Румен 
Желев,   Светлин Ненов, 
Сейфетин Шекеров, Спас 
Киричев,Стефан Хаджи 

- Николов, Татяна По-
лихронова
Поради усложнената 
епидемиологична обста-
новка изложбата няма да 
бъде официално открита. 
Всеки, който има жела-
ние, може да я посети в   
работните дни на галери-
ята – четвъртък и петък 
от 11.30 до 18.30 часа или 
по предварителна уго-
ворка на тел: 0888263324 

или 0876677302
               Тази излож-
ба аз и моите приятели, 
художниците с които 
галерия „Арт Маркони” 
работи, посвещаваме на 
несъкрушимия, вечно 
изправящ се след всяка 
буря, съзидателен  дух. 
Тази година беше истин-
ско творческо избухване, 
което не мога да сравня с 
нищо преживяно до сега.   
Връщайки си лентата на-
зад, направих страхотно 
откритие. Моите автори, 
и ваши любимци, по ня-
какъв свои си, интуити-
вен начин, бяха успели да 
се абстрахират от общата 
тревожност и стрес, и 
направиха силни, про-
вокативни и прекрасни 
изложби. Всички имаме 
нужда от глътка надежда 
и няма по-добър и убе-
дителен начин да я полу-
чим, защото изкуството 

е най-прекият път към 
сърцето.
На първият от Рождест-
венските празници – 
Никулден, посветихме 
поредната специална 
композиция - 270/360 
см.,  микс от картини на 
морска тематика, която е 
новия акцент в изложба-
та. Празникът е такъв, ка-
къвто го усещаш – всеки 
от участващите автори ни 
допуска в своя интимен 
свят, изразен чрез цвето-
ве.
Със сигурност и този път 
ще ви посрещне неизмен-
ната „Моряшка икона”   
на Васил Петров – изда-
ние 2021, а коледния на-
тюрморт на Ренета Пав-
лова ще ни потопи в уюта 
на празничната нощ.
 

Ваня Маркова- галерия 
„Арт Маркони“

На 25. 11. 2021 г. почетохме XXII Коледен музикален фестивал
във Фестивалния комплекс на Ва-
рна, където със затаен дъх слуша-
хме симфоничен концерт, посветен 
на френската музика. Небивал 
зрителски интерес надделя напук 
на пандемичната световна инвазия. 
Първото възхищение бе от твор-
бите на композитора Камий Сенс- 
Санс / 1835- 1924/, който на пет-
годишна възраст вече е можел да 
чете партитурата на Моцартовия 
„Дон Жуан“... Всичко бе в ръцете 
на двамата съграждани от Русе- 
маестро Емил Табаков  /род. 1947 
г./- диригент на ръководени от него 
оркестри,  почти на всички кон-
тиненти от планетата Земя./ През 
1997 г. - министър на културата/.
Той беше придружен от почетния 
гражданин на гр. Русе от 2018 г.- 
харизматичния цигулар Светлин 
Русев /род. 1976 г./ който бе със 

„своята цигулка Страдивариус 
от 1710 г. Camposelice”, любезно 
предоставена му от Nippon Music 
Foundation. Чухме и видяхме бляс-
кава оркестрация и достижения на 
романтичната музика, олицетворя-
ваща този период. Последователно 
чухме и аплодирахме „Интродук-
ция и Рондо капричиозо“ за цигул-
ка и оркестър оп. 28- ми- мажор. 
Музика, сътворена през 1863 г.  и 
посветена на испанеца- виртуоз 
Пабло де Сарасате, която е била 
представена премиерно на 4. 04. 
1867 г. под диригентството на 
самия композитор. Интересна е 
биографията на следващото изпъл-
нение на „ Каприз във формата на 
валс“- Камий Сен- Санс изследва 
и приема за образец клавирната 
техника на Ференц Лист. През 
1877 г. пише шест етюда за пиано 

оп. 52. Последният от тях е забе-
лежителен валс, на който белги-
ецът- цигулар Йожен Изаи прави 
вариант за цигулка. След това Изаи 
е признат за виртуоз и модел за но-
вата генерация цигулари- Сигети, 
Крайслер, Енеску.../ Но за Изаи ще 
има още отзиви, но по- късно./ 
Прочувствено прозвуча и „Хава-
неза“ за цигулка и оркестър оп. 
83- ми- мажор. Този път компози-
торът я посвещава на кубинското 
чудо - цигуларя Рафаел Диас Ал-
бертини. Пиесата е изградена като 
разгърната рондо форма в бързо 
темпо, подчертаваща синкопира-
ния ритъм на кубинския танц ха-
ванеза или хабанера. Тук се усеща 
мечтателната лирична мелодия на 
цигулката как контрастира на вир-
туозните дялове. „Хаванеза“ звучи 
за първи път на 07. 01. 1894 г., че 

и до днес... 
Другият композитор, с когото ни 
изненадаха варненските ни до-
макини бе Луи- Хектор Берлиоз / 
1803- 1869/. Смята се за най- нео-
бикновеното явление в историята 
на музиката. До двадесетгодишна-
та си възраст той не познава тео-
рията на музиката и до края на жи-
вота си не може да свири на нито 
един инструмент. Но за по- малко 
от три години, усвоява майстор-
ството на сложните правила на 
композиторското изкуство. Пове-
чето от неговите произведения са 
сред най- големите постижения на 
романтичната музика, като Бер-
лиоз показва явно предпочитание 
към големите, монументални фор-
ми. Когато е на 27 години /април 
1830 г./ създава грандиозната „ 
Фантастична симфония“ /“Епизод 

из живота на един артист/. Ес-
тествено и този път има намеса на 
жена- това е ирландската актриса 
Хариет Смитсън. Неговите писма 
до нея остават без отговор. Тогава 
Берлиоз се сгодява за учителка по 
пиано - Камила Мок. Когато ком-
позиторът отива в Италия,  Камила 
използвайки отсъствието му, се 
омъжва за фабрикант на пиана. И 
ето става чудото, след премиерата 
на „Фантастична мелодия“ на 05. 
12. 1830 г. и Берлиоз, и произведе-
нията му, стават любими на париж-
ката публика, а той печели премия 
на Парижката консерватория. През 
1832 г. „нашата“ Хариет Смитсън 
чува симфонията, естествено же-
нят се, но след девет години не-
щастен брак се разделят. Ето докъ-
де водят вдъхновенията на мъжете 
по онова време /че и в сегашно/...

 Всичко имаше тази нощ във вар-
ненската зала, чувствахме как 
един млад музикант с горещо въ-
ображение се влюбва до припадък, 
който се трови с опиум, но дозата 
е недостатъчна и само го пото-
пява в тежък сън. В различните 
музикални епизоди се чувстваха 
душевните терзания, тревоги, 
бляскави бални тържества, сце-
ни на едно до безкрайност равно 
поле... Чуват се различни мелодии 
от кавалите на овчари. Слънце за-
лязва. Ехтят тътени от гръмотеви-
ци... Неспокойни сънища, шествие 
към ешафода, присънва му се, че 
е убил своята любима...  Стран-
ни шумове, стонове, избухващ  
смях, далечни викове... Мелодия-
та-темата за любимата- възниква 
финално, но е загубила своя бла-
городен характер, сега е с отвра-
тителен танцов напев, блудкав и 
креслив... Тя идва на сборището... 
Посрещната от радостен рев... 

Присъединява се към дяволската 
оргия.... Погребален звън, гро-
тескна пародия на“Dies irae“, хо-
ровод на сборището- оргия. „Dies 
irae” и танцът - оргия заедно.Така 
композиторът демонстрира своята 
необуздана фантазия, чувственост 
и страдание, непоклатимо чувство 
за гордост, горещо сърце, което по-
знава крайна нежност. Но и крайна 
самота. Мелодията в симфониите 
на Берлиоз събират революцион-
ни интонации, национални ладови 
особености на френската музика и 
реч, за да възкликне композиторът:
„ Никога не съм създавал музика 
без мелодия“...Това почувствахме 
и ние, изпращайки с дълги апло-
дисменти и благодарствени ръко-
пляскания оркестрантите и целия 
екип на Държавна опера Варна, 
които ни изненадаха приятно и 
тази вечер. И този път!

Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

И.Евстатиев Есенен улов


