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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

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строите лствoремонтпроектиране

“Äåòåêòîð íà ëúæàòà” ñ ðåæèñüîð Êð. Ðàíêîâ - â Áàë÷èê

Настроени да гледаме
комедия се втурнахме
към ч-ще „П.Хилендар-
ски”Балчик, където на 1
октомври ни очакваше
нашият съгражданин
Красимир Ранков с пло-
вдивските си колеги
Красимир Доков и Ива-
на Папазова и руската
пиеса „Детектор на лъ-
жата” от 36-годишния
Василий Сигарев. Ма-

кар и млад, драматургът
е известен вече в цяла
Европа и неговите пие-
си са едни от най-игра-
ните, пък доскоро никой
не е предполагал, че в
Свердловска област /
Верхная Селда/ ще се
роди такъв талант.

Събрал наблюдения за
действителността В.Си-
гарев е написал 19 пие-
си, 9 спектакъла и има

за това над 25 различни
награди. Във всички пи-
еси признава, че търси
задължителния морал в
края. Както в приказки-
те – да има поука и зри-
телите да не се чудят ка-
кво става след това, как-
то в множество българ-
ски филми в миналото.

Макар и да не е истин-
ска случката, описаното
семейство Бизеви всеки

може да оприличи със
своето или съседското. В
него се карат за пари, за
изпития алкохол, за неси-
гурната работа, за не-
признанието, липсата на
приятели, за отдавна от-
летялата любов. Надя и
Борис Бизеви, след един
дълъг диалог, в който се
вмества с умни конста-
тации и Николай Нико-
лаевич Лебедев /хипно-

тизаторът, блестящо пре-
дставен от Красимир До-
ков/ разбират, че всъщ-
ност се обичат, но отда-
вна са го забравили. Ко-
гато от време на време
си го спомнят, стават не-
жни, чувствени и добри.
И това е режисьорската
поанта – да си внушим
самоопределението, че
сме добри, но отдавна не
сме се проявявали като
такива и защо ли?

Не ми харесаха пото-
ците от гнусни думи, ко-
ито струяха от устата на
героинята на Ив.Папа-
зова. Тя е толкова крех-
ка, в действителност, и в
ролята си, че не искам
да я приема такава. Про-
верих оригиналния
текст на руски и видях,
че авторът наистина на-
сища нейната реч с вул-
гаризми, но тук е може-
ло да се намеси нейната
интуиция и да покаже
лично отношение, ми-
мо новия режисьорски
прочит на Кр.Ранков,
който е прекалено нату-
ралистичен. Как после,
след тези обиди, Надя /
Ив.Папазова/ ще отиде
и ще прегърне Борис, а
той, безчувственика, ще

Финален поклон пред балчиклии на актьорите, представили пиесата на В. Сигарев “Детектор на
ëúæàòà”: Êðàñèì èð Äî êî â, Èâàí à Ï àï àçî âà è Êðàñèì èð Ðàí êî â (àêòüî ð è ðåæèñüî ð)  Фото: М.Костова

и прости.
Ето част от въпросите

за ценността на семейс-
твото в нашия живот /
доскоро приоритетна
тема само в западната
драматургия/ , които
предизвика В.Сигарев.
Много точно, лично
преосмислено Краси-
мир Доков интерпрети-
ра ролята си на ерген,
който вижда семейство
отблизо и се включва
недодялано в интригата;
ролята си на хипнотиза-
тор, като че ли винаги е
бил такъв /хипнотиза-
тор/; ролята си на учен,
недооценен както нав-
сякъде по света, впро-
чем Надя, санитарката
от болницата, вижда у
него недостижимия
мъж и учен; ролята си
на човек, който трябва
да оцелее и търси извън-
редна частна работа, от
което търпи комични
последствия.

Борис не помни къде
е скрил тайничко запла-
тата си от жена си Надя.
Къде, научават чрез хип-
нотизатора, че е зад тоа-
летното казанче. Колко
сложно и смешно. Как
се е досетил – се пита На-

дя. Този не е само алко-
холик – мисли за него
Лебедев. Парите се на-
мират, но героите откри-
ват и много истини за се-
бе си, споделят никога
несподеляни тайни, уж
чрез хипноза, но в дейс-
твителност наистина. Ка-
кво ще стане след това –
ще се спаси ли бракът на
Бизеви или ще умре без-
възвратно? „Ние внася-
ме своята лепта за въз-
раждане авторитета на
семейството, укрепвай-
ки го като базова ценност
в живота” – казва В.Си-
гарев. И успява. Но не
знам защо режисьорът с
толкова много сръдни,
караници и викове е ре-
шил да подчертае авто-
ровата мисъл за това, кое
е добро и кое лошо и че
има и средно положе-
ние. Умело внесеното
музикално отклонение
на пеещите на балкона
мъже – Борис и Николай,
явно е блестяща идея на
режисьора Кр.Ранков,
но дори и да не е негова
– беше велико пресъзда-
ване на руската народо-
психология. И само това
да беше – стига!

Маруся КОСТОВА

Международният ден
на възрастните хора - 1
октомври бе отбелязан в
местността “Текето”, с.
Оброчище на 5 октомв-
ри 2013 г., поради про-
дължилото дъждовно
време в цялата община.

По традиция пенсио-
нерите отбелязват своя
ден и правят равносмет-
ка на проведените меро-
приятия, утвърждаващи
колективния живот на
клубовете - отбеляза в
поздравителното си сло-
во Ангел Събев, предсе-
дател на ОбС на пенсио-
нерите в Община Балчик.

Ìåæäóíàðîäíèÿ äåí íà âúçðàñòíèòå õîðà îòáåëÿçàõà â ìåñòíîñòòà “Òåêåòî”

Общински пенсионерски хор с диригент Тодор Тодоров откриха тържеството за честване между-
народния ден на възрастните хора, на 5 октомври 2013 г. в местността “Текето”, с. Оброчище

Събралите се на тър-
жеството бяха поздраве-
ни от името на ОбА-
Балчик от зам.-кмета
Митко Петров.

Почерпка за пенсио-
нерите (пакет с 2 кебап-
чета и малка бира) раз-
дадоха организаторите
от кметството в с. Обро-
чище, начело с кмета
Данаил Караджов.

Поради студеното и
дъждовно време, прог-
рамата бе доста лакони-
чна - песни изпълниха
общинският пенсионер-
ски хор с диригент То-
дор Тодоров и клуб

“Здраве” с председател
Тодорка Харизанова.

Както на отиване, та-
ка и на връщане Общи-
на Балчик беше осигу-
рила транспорт от цен-
търа на Балчик и кв.
“Левски” за всички при-
състващи.

В тържествения ден
участваха представите-
ли на 23-те клуба на пен-
сионерите в Балчик и
10-те клуба от селата в
Общината. Празникът
продължи от 10 до 12 ча-
са. Кратко, но съдържа-
телно.

/Б.Т./




