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Бургаската опера подари на Балчик 
“Една нощ във Венеция”

В екстаз се почуству-
вахме всички на 24 но-
ември 2016 г., дошли да 
видят и чуят оперетата 
„Една нощ във Вене-
ция“- рожба на Йохан 
Щраус- син/ 1825- 
1899г. /Премиерата на 
това произведение се 
е състояла на 3 октом-
ври 1883г. в Берлин, по 
либрето на Фердинанд 
Цел и Рихард Жене. А 
по време на написва-
нето ѝ той се оженва за 
Адела Щраус, за да по-
дари на света прочутия 
„Валс на Адела/ опус 
424/.
Именно Йохан Щра-
ус II е основателят на 
новия тип „танцувал-
на оперета”, в чиято 
основа е положена и 
изградена магията на 
виенския валс. Така е 
правил и Росини, кои-
то за разлика от Жак 
Офенбах, не засяга со-
циалните проблеми на 
тази епоха.
Всички Щраусови опе-
рети от „Веселата клю-
карка“/ 1870г./ до „Ви-
енска кръв“/ 1898г./ са 
жизнерадостни, изящ-
ни, безобидни, завла-
дяващи, лесни за усво-
яване, такива, каквито 
са неговите разкошни 
валсове. В тази бал-
чишка вечер картината 
на оперетната Венеция 
ни върна към споме-
ни за тази невероятна 
туристическа дестина-
ция, за историческата 
стойност на Венециан-
ското кралство и най-
вече за неповторимите 
виенски карнавали. 
Режисурата беше осъ-
ществена от Марио Ни-
колов, който този път 
беше Гуидо- херцогът 
на Урбано- похотлив 
женкар. Към визитката 
на този „херцог“ може 
да добавим, че той е 
„Музикант на година-
та”/2013 г./, носител 

на „Кристалната лира“ 
за 2010 г. и през 2014 
г. -  „Златната лира” 
за цялостен принос. 
Престижната награда 
на Министерство на 
културата на Румъния 
за тази постановка, 
представена в гр. Кон-
станца, в театъра „Олег 
Дановски“. То ѝ ние 
имаме Министерство, 
ама на, все нещо про-
пуска, за разлика от ру-
мънското.
Либретото на оперета-
та подсказва, че всичко 
е скрито в една карна-
вална нощ във Венеция 
и един маскен бал. Ос-
новен фон са комични-
те недоразумения и си-
туации- любим сюжет 
за всички оперети. Това 
прави и Шраус –син, за 
да се завърти веселата 
въртележка  от комич-
ни преживявания и 
калейдоскопни слънче-
ви моменти. Да могат 
хората да са радост-
ни, сякаш  държейки в 
ръце новородено дете 
или баба, държаща на 
ръце едногодишното си 
внуче, оправдавайки се 
с него, че не чува звъна 
на мобифона.
Запознавайки се с ге-
роите, ние откриваме 
и талантливото проявя-
ване- трепетно и стрем-
главо, на основната ге-
роиня в този оперетен 
водевил: рибарката 
Анина- Валентина Кор-
чакова- Миролескова/ 
б.а. съпруга на цигула-
ря Александър Миро-
лесков/. Да не забра-
вим, че тази „рибарка“ 
е с най-много участия 
на балчишка сцена - на 
открито и на закрито. /
Гледахме я и ѝ се въз-
хищавахме в ролята на 
Графиня Марица и в 
„Балчик класик дейз” 
през 2011 и 2013 г./
Ах, този готвач Папа-
кода, как Йордан Хри-

стозов го е увековечил 
, с темпераментните 
си песни и реплики, 
заедно със своята Чи-
болета/ Шмилена Сул-
танова/, които показа-

ха на всички, че тези, 
които са на дъното на 
социалната стълбица 
в името на справедли-
востта, трудолюбието, 
хитростта и шанса се 
изкачват нагоре.
Тримата сенатори: Бар-
толомео Делакуа/ праз-
ничният, винаги усмих-
нат/, както в реалния 
живот Петър Тихолов, 
Тестачо/ Веселин Спа-
сов/, Барбаручо/Алек-
сандър Перпериев/ 
отново показаха друга-
та страна  и същност-
та  на всички народни 
любимци, валидни и в 
днешно време. По едно 
време на спектакъла 
дори ѝ готвачът Папа-
кода стана сенатор.Не-
напразно оперетата е 
създадена да се смееш 
до сълзи над собстве-
ните си недъзи, човеш-
ката ни глупост във 
всичките и проявления 
и то така, че да се прос-
тим за миг с миналото. 
Мъдро подчинени на 

златното правило: „Не 
плачи, защото е свър-
шило. Усмихни се, за-
щото е станало!“
Станахме свидетели 
на един усърден пло-
дотворен труд- тези 
артисти бяха отворили 
врати за целия свят, 
създавайки чувство за 
простор. Защо ли, за-
щото от цялата кръс-
тословица спечелиха 
красивата Барбара/ 
Лина Пеева/ и Енрико 
Пизели /Бранимир Не-
дков/, който е следил 
внимателно  развитие-
то на спектакъла, ще 
завиди на героя, дори и 
в днешно време.
Разкошни намета-
ла, различни маски 
се сменяха, носеха се 
карнавални костюми, 
загадъчни качулки се 
разхвърчаха в тази ве-
нецианска нощ. Кара-
мело /Марчо Апосто-

лов/ се мъчи да държи 

далеч Анина от херцо-
га по най- оригинал-
ния начин, но тя пак се 
оказва в лапите на хер-
цога при вихрения танц 
с него. Тук останах уди-

Марчо Апостолов в ролята на елегантния, хитър и красиво атлетичен Марчо Апостолов в ролята на елегантния, хитър и красиво атлетичен 
бръснар Карамело; бяхме за пореден път приятно изненадани от актьор-бръснар Карамело; бяхме за пореден път приятно изненадани от актьор-
ското и певческо изкуство на Петър Тихолов, в ролята на сенатор Барто-ското и певческо изкуство на Петър Тихолов, в ролята на сенатор Барто-
ломео Делакуа. ломео Делакуа. 

Рибарката Анина /Валентина Корчакова-Миролескова/, Гуидо, херцогът Рибарката Анина /Валентина Корчакова-Миролескова/, Гуидо, херцогът 
на Урбино /неповторимият певец и режисьор Марио Николов/ и камериер-на Урбино /неповторимият певец и режисьор Марио Николов/ и камериер-
ката Чиболета /Шмилена Султанова/ направиха ред лирично-музикални ката Чиболета /Шмилена Султанова/ направиха ред лирично-музикални 
преходи към романтиката на средновековна Венеция. преходи към романтиката на средновековна Венеция. 

Младият неаполитански готвач на макарони и паста с риба и лук Папако-Младият неаполитански готвач на макарони и паста с риба и лук Папако-
да има мечта - да стане придворен готвач. И успява. Повече от успешно бе да има мечта - да стане придворен готвач. И успява. Повече от успешно бе 
и превъплъщението на Йордан Христозов, любимец на балчишката публи-и превъплъщението на Йордан Христозов, любимец на балчишката публи-
ка от представлението на „Графиня Марица“. ка от представлението на „Графиня Марица“. 

Поклон на певците от Бургаската опера пред публиката, която ги аплодира за изпълнението на опе-Поклон на певците от Бургаската опера пред публиката, която ги аплодира за изпълнението на опе-
ретата „Една нощ във Венеция“ на Йохан-Щраус II ретата „Една нощ във Венеция“ на Йохан-Щраус II 

вен от Валентина Кор-
чакова - Миролескова 
как весело ни поведе 
в лабиринтите на чо-
вешката душа, показ-

вайки силен рефлекс, 

с естествено чувство 

за професионализъм- 
една истинска жрица в 
своето изкуство. Как да 
не се възхищавам  на 
детското, съхранило се 
в нея, когато се плезе-

ше на „своя“ Карамело. 
Много  вдъхновена, 
отгоре на туй и талант-
лива. /Това ѝ го казах и 
след представлението/.
На финала. Тържест-

вено величествено 
шествие. Папакода е 
най- после със своя-
та  Чиболета, помог-
нала да се осъществи 
мечтата му – да стане 
придворен готвач. Ах, 
тази Венеция- прекрас-
на юношеско-слънчева 
Венеция...Готвачката 
разкрива на херцога, че 
е обсипал Анина с вни-
мание, вместо Барбара, 
разказвайки всичко за 
веселата авантюра с 
него. На този фон по-
стоянно звучаха гла-
совете на хористите 
на диригента Невена 
Михайлова. Присъст-
ваха и балерините  на 
Бургаската опера, под 
внимателните грижи 
на своя ръководител-
проф. Мехмед Хикме-

тов и хореограф Галина 
Калчева.
Бургаската опера за 
девети път проведе 
празничен фестивал, 

посветен на диригента 
Емил Чакъров. Опе-
ретата „Една нощ във 
Венеция” бе специал-
но подготвена за таз-

годишното издание на 
фестивала и с радост 
бе споделена пред зри-
телите от Балчик, бла-
годарение на кмета Ни-
колай Ангелов, който 
беше ВИП-гост на опе-
ретата, заедно със съ-
пругата си д-р Румяна 
Малчева – Ангелова. 
Оперетното изкуство 
не е илюзия, само в из-
куството няма смърт. 
А всичко е движение и 
живот. И извор на жи-
вот, който се намира 
в графата на родения 
свят, само че този път 
гълъбите на площада 
„ Сан Марко“ във Ве-
неция не запърхаха с 
крилете си, защото на-
вън беше ноемврийска 
балчишка нощ. Мас-
ките падат, празникът 

продължава за някои.

Георги ЙОВЧЕВ
Снимки: Георги 
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