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През миналата седми-
ца балчиклии видяха ед-
на разкрепостена, витал-
на и мъдра комедия дел
арте , създадена от итали-
анския драматург Дарио
Фо и неговата съпруга ак-
трисата Франка Раме. Ко-
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Георги Калчев, Любов Николова, Радомир Андонов, Татяна Христова,
Владимир Трендафилов във финала на комедията.

Фото: М. КОСТОВА

медията  „Няма да  пла-
тим, няма да платим” е
създадена преди 30 годи-
ни и още звучи нейният
зловещ смях и убийстве-
на безперспективност.

Актьорите  от  ДТ
„Й.Йовков” Добрич ус-

пешно се превъплътиха
в маските на героите от
този нахвърлян сюжет за
сценарий  като  убеди-
телно откриха настрое-
нието на публиката и го
ръководеха към разсъж-
денията си за актуална-

Îáÿâà
Давам под наем помещение,50 кв.м,

намиращо се на главната улица в
Балчик.

Подходящо е за магазин,офис,склад и др.
Наем - 250-300лв .
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та и сега действителност,
канава  на  „професио-
налната”пиеса.  Любов
Николова, Георги Кал-
чев, Владимир Тренда-
филов , Татяна Христо-
ва и Радомир Андонов
бяха безкрайно силни в
ролите си. Те накараха
публиката да им е съп-
ричастна в постъпките и
настроенията – бяха оп-
равдани стопроцентово
за техния протест, че ня-
ма да платят и даже ще
откраднат,  това,  което
трупащите  богатство
им дължат. Жените отк-
раднаха нужни и нену-
жни  неща  от  местния
супермаркет. След тях и
мъжете  се  втурнаха  в
черноборсаджийство.
Нежният женски и кора-
вият мъжки протест се
съединиха в едно – улт-
раляво мислене и дейс-
твие на отчаяните и бе-
дни хора от най-ниската
социална прослойка.

Режисьорът  Костадин

Бандутов правилно нап-
равлява актьорите към по-
дчертаване болезнените
теми на ежедневието, но
и към изтъкване на осно-
вната тема  - да съзреш и
се радваш  на живота.

Определено сценогра-
фът  Димитър  Митев  е
открил единството на ак-
тьорската  игра  със  съ-
вършенството на поста-
новъчната работа, значе-
нието на декорите, кос-
тюмите, осветлението и
пр. Постоянното повто-
рение само на един му-
зикален фрагмент не бе
достатъчно. Повече ита-
лианска  музика,  щеше
да доведе до повече емо-
ции у публиката.

Макар че комедия дел
арте се появява през 16
век, днес отново се въз-
ражда, защото тя е израз
на вълнуващите възмо-
жности, свързани с раз-
ширения  ренесансов
кръгозор на хората, кои-
то могат с трезва прецен-

ка да видят недостатъци-
те на действителността,
независимо през кой век
се играе комедията.

Когато гледах пиесата
в Добрич,  тя беше  по-
жизнена, актьорите не-
прекъснато импровизи-
раха, но може би защо-
то там залата беше пъл-
на, а не на половина, ка-
кто в Балчик.

Все  пак  запомнящо
ще  остане  скечовото
представяне на някои ти-
пични човешки черти и
поведение при по-слож-
ни житейски ситуации.
Например  мнимото ра-
ждане на младата жена
(Татяна Христова), от ко-
ято потичат маслини  и
саламура, превъплъще-
нието в четири роли на
прекрасния  Радомир
Андонов,  запомнящата
се дикция на умната, из-
лизаща от всяка ситуа-
ция  Любов  Николова,
непринуденост,  оживе-
ност и пищност, харак-

терни за италианския на-
ционален характер  де-
монстрираха в редовете
между публиката Влади-
мир Трендафилов и Ге-
орги Калчев. Просто ка-
то по учебник за актьор-
ско майсторство добри-
чките артисти показаха
много таланти в една ро-
ля и  макар че комедията
завърши тъжно, тя проз-
вуча удовлетворяващо и
оптимистично,  защото
кое е най-важното в този
кратък живот – децата,
раждането на новото по-
коление, което трябва да
живее по-добре.

Острото жило на писа-
телското  остроумие  в
края на тази пиеса ни да-
ва правото да признаем
Нобеловата  награда  за
литература, дадена на 72-
годишния  Дарио  Фо
през 1997 г. и справедли-
во да се радваме на този
лауреат , макар да не е
от български произход.

Маруся КОСТОВА

 На  23.03.2013  г.  в
ОУ” Св. св. Кирил  и
Методий”гр.Балчик
69 деца на града уча-
стваха едновременно
със своите връстници
от Европейския съюз
в традиционното ма-
тематическо състеза-
ние”Европейско Кен-
гуру”.  Състезанието
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се  орга низ ира   под
егидата  на  съюза  на
математиците от Ев-
ропа  и  България  от
учителски екип:Наде-
жда Цветкова,Севда-
лина Пенева,Здравка
С т а м а т о в а , М е р и
Плугчиева , Е м илия
Енева.

Учениците  се  състе-

заваха  в  6  възрастови
групи: 0 група-І клас,І
група-ІІ клас,ІІ група-ІІІ
и ІV клас,ІІІ група-V и VІ
клас,ІV група-VІІ и VІІІ
клас,V  група-ІХ  и  Х
клас,VІ група-ХІ и ХІІ
клас.По регламент над-
преварата трая 75 мину-
ти от 11.00 до 12.15 часа.
Много родители прид-

ружиха децата си  и спо-
делиха вълненията им до
края  на  състезанието.
Резултатите  ще  бъдат
оповестени от матема-
тическо  жури  до
28.03.2013 г. на сайта:http/
/www.pmg.dobrich.net. Наци-
оналният  кръг  е  на
01.06.2013 г.

Станислав НИКОЛОВ

ПОКАНА до членовете на НЧ „П.Хилендарски-1870” - гр. Балчик
Настоятелството при НЧ „П.Хилендарски-1870” гр. Балчик, свиква Общо

отчетно-изборно събрание на 30 май 2013 година от 17.00 часа в сградата на
читалището на площад „21 Септември” № 7 при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на читалището за 2012 година.
2. Освобождаване на стари членове на Настоятелството и Провери-телната

комисия.
3. Избор на Настоятелство, Проверителна комисия и Председател.

Как да стана по-
уверен в някои мо-
менти ?  Ч есто  ме
о бх в а щ а   п а н и ка
пред трудносите в
ж и в о т а ,   бо я   с е
даже  от  неслучи-
лите  се  препятст-
в и я . Т а к и в а   с а
множеството  въп-
роси ,   които  тий-
нейджърите  зада-
в а т   н а   у ч и т ел и ,
помежду  си   и   на
по-възрастни при-
ятели.   Да  се  наз-
начат   в   училище
психолози и  соци-
ални педагози, от-
давна назряла не-
обходимост.  Защо
има такива само в
малко училища?

Ще  кажете:  “Ба-
ба  ми  едно  време
все  с  психолози  е

расла”. Да, ама то-
гава са били други
времена, друга ди-
намика, други тру-
дности  и  психолог
на  баба  ни  е  била
нейната  баба,  коя-
то   с   т ърп ение  и
притчи е поучавала
внуците,  давала  е
мъдри  съвети.  Ис-
крено  съжалявам,
че  в  моите  младе-
жки години до мен
не  е  имало  психо-
лог или психотера-
певт. Щях да полу-
ча отговор на мно-
го въпроси, щях да
си   спестя   много
терзания,  да  се ос-
вободя от непрекъ-
снато съпровожда-
щото  м е  ч увст во
за вина. И най-мал-
кото  да  свикна,  че
такъв  човек  в  жи-
вота  ми  съществу-
ва и винаги мога да
прибегна  до  него-
вите  съвети.  Мно-
го  често  в  Бълга-
рия  функцията  на
душевед  изпълня-
ват  врачки и  баяч-

Êàæåòå ìè, ãîñïîæî
ки,   защото  много
по-приемливо  е  у
нас да ти гледат на
карти или нещо по-
добно,   отколкото
да  отидеш  на  пси-
холог.

Материал  с подо-
бни  разсъждения
бях написала преди
години, но не го от-
печатах  никъде.  И
днес,  когато  избух-
на вълна от самоза-
палвания, самоубий-
ства и дори убийст-
ва на собствени де-
ца, за които всички
заговорихме,   си
спомних за тези мои
и  вероятно не  само
мои мисли. Тепърва
ще  се  организират
групови  психокон-
султации  и  ще  се
вземат  някакви
мерки.  Това  добре.
Но  не  сме  ли  пак
безумно  много  за-
къснели като обще-
ство,  като училище
и като държавна по-
литика?! А сега на-
къде...

Мария ЙОЛОВА
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