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Арт галерия “Маркони” на Ваня Маркова - първата художествена галерия
в с. Кранево                                                                               Фото: Личен архив

Има поражение на картините, след падането на тавана Фото: Личен архив

Галерия"Арт Марко-
ни" е първата галерия
в Кранево и бяхте мно-
го ентусиазирани при
откриването и в начало-
то на лятото. Какви са
впечатленията в края
на сезона?

- Малко разочарова-
щи.Не съм очаквала чу-
деса и бях готова за фи-
нансовия резултат. Все
пак това е начало. От
опита, който имам, едва
на третата или четвърта-
та година трябва да има
резултат. Имам идеи за
следващия сезон, ако
въобще помещението
бъде приведено в гото-
вност, както и самата
сграда. За съжаление не
усещам особена загри-
женост от страна на ръ-
ководството на Търгов-
ски център с.Кранево.
Вярно е, че някакви
опити да се приведе в
готовност сградата, се
направиха. Но изглежда
за пореден път качество-
то на извършения ре-
монт е незадоволител-
но. Ако в началото на
сезона в галерията нез-
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найно от къде се прос-
мукваше по пода вода
при всеки дъжд, след
ремонта таванът окон-
чателно се сгромоляса.
Огорчението ми е най-
вече от отношението.
Да, цялата страна бе в
бедствено положение,
тази година природата
не ни пощади. Но еле-
ментарната етика на
партньорските отноше-
ния изисква проява на
загриженост и съприча-
стност. Не може  в такъв
момент директорът на
ТЦ, да ми казва по теле-
фона "Да , знам, ама ка-
кво да направя?" Никой
не се заинтересува
имам ли щети, какви са,
как ще процедираме от
тук нататък. Моят дого-
вор е целогодишен и из-
тича през март следва-
щата година.

Де юре, вие сте, не по
своя вина, в невъзмож-
ност да ползвате поме-
щението?

Първоначалните ми
планове бяха експози-
цията да остане до края
на октомври, до тогава

е платен и СОТ. Между-
временно преди съби-
тието направих посеще-
ние на новият петзвез-
ден хотел в Кранево и
разбрах, че имат резер-
вации до края на януа-
ри. Това означава, че ще
има гости, които биха
могли да видят произве-
денията, които съм под-
брала. Предимствата на
това помещение са в ос-
тъклената витрина, коя-
то позволява разглежда-
нето на експозицията и
в мое отсъствие, а при
необходимост всеки мо-
же да се свърже с мен и
да се уговорим за среща.
В състоянието, в което е
в момента помещение-
то и при никаквите гаран-
ции, какво още може да
се случи в покрива, ми-
сията е невъзможна.
Как посрещнаха кранев-
ци появата на галерията?
  Много положително,
но и много скептично.
Положително, защото
нещо различно от суве-
нири и бельо се появява
на сергията. Признавам,
че съм впечатлена от

вниманието и съприча-
стността на много хора,
от това че по достойнс-
тво оцениха колекцията,
която подбрах. Винаги
съм смятала, че Кране-
во има потенциал и е се-
ло, само в манталитета
на някои хора. Скепти-
цизмът, за съжаление,
надделява. Заради мно-
го започнати, но недо-
вършени неща: самият,
функциониращ отчас-
ти, Търговски център,
неподдържаното около
него пространство, ве-
лостоянката по няка-
къв проект, зарязана
със стърчащи кабели и
арматура, разбитите
улици, коритото на ре-
ката,отново пълно с
боклук.

Недоумявам как  и
двете улици, свързващи
булеварда с центъра, са
в такова окаяно състоя-
ние. Цяло изпитание е
да отидеш пеша или с
автомобил до централ-
ния плаж. При положе-
ние, че има достатъчно
пространство за пеше-
ходна пътека, е ужасно
толкова летовници, най-
вече деца, защото Кра-
нево се слави като детс-
ки курорт, да рискуват
между превозните сре-
дства, да гълтат прахо-
ляк, когато въпросът е
решим.

И на целия този фон -
изкуство!

Прави бяха скептици-
те, кметът не дойде, за
откриването се извини,
че е зает, но не дойде ни-
то веднъж и след това...
   Тази година получих-
те почетен знак и лента
от кмета на Варна за арт
мениджмънт, а тук
кметът на селото не Ви
удостои с внимание, то-
ва ли ви разочарова?

Шегувам се!?
Отличието по повод

24 май ми бе връчено
от кмета на Варна, но е
по предложение на
творците: художници,
поети, писатели, актьо-
ри, музиканти, всички
които представят изку-
ството си и намират
есетическо убежище в
Галерия "Арт Марко-
ни". Аз лично не позна-
вам господин Портних,
нито той мен, решение-
то се взима от специал-
на комисия и се гласува
на Общински съвет. Във
Варна има повече от 30
галерии, а на ден има по
няколко значими кул-
турни събития, така че
кметът трудно може да
се отзове на всяка пока-
на. Но с г-н Румен Ни-
колов се познаваме, по-
не пет пъти сме разго-
варяли по повод разли-
чни инициативи от на-
ша страна/имам пред-
вид семейството ни/. Аз
съм жител на Кранево
от шест години, а това е
първата галерия тук,
при това е близко до
кметството. Мисля, че
появата не може да не
се отрази на имиджа на
това място.

А вие, превърнахте
ли се в скептик?

Миналата седмица,
определено бях. Имам
малък здравословен
проблем и евакуиране-
то на стотината картини
в дъжда ми стопи - и ен-
тусиазма, и позитивно-
стта. Благодарна съм на
съседката Краси Любе-
нова, която не зная как,
се оказва винаги чове-
кът който пръв се при-
тичва на помощ и вина-
ги може да даде добър
съвет. Заедно успяхме
да се справим, и да от-
неса във Варна само с
няколко съсипани рам-
ки всички картини.
   Сега съм се концент-
рирала върху изложби-
те и проявите в галерия
"Арт Маркони" до края
на годината във Варна.
Живот и здраве все не-
що ще измисля. Не съм
от хората които лесно се
предават, нито лишени
от идеи. Пък и знаеш ли?
Може ръководството на
Търговския център да се
пораздвижи и да наме-
ри читави изпълнители
на ремонта, нови нае-
матели, които да оживят
тази сграда, нови идеи
как да привлекат пове-
че посетители, как да го
направят атракция за го-
сти и туристи. Все неща,
които другите центрове

имат заложени в своята
концепция за развитие.
Винаги съм изразявала
готовност и съпричас-
тие да се включа, изхо-
ждайки от опита си на
професионален органи-
затор. Работя не само с
творци в сферата на
изобразителното изкус-
тво, а и с писатели, пое-
ти, актьори, музиканти.
Идеята ми да създам по-
зиция в Кранево не
включва просто разши-
ряване на търговската
площ, а разширяване на
полето за творчески
изяви.  С поетите и пи-
сателите / това са хора,
живеещи не само в Бъл-
гария/ имаме вече дос-
та идеи, които прекрас-
но се вписват в натюре-
ла на Кранево. Но изис-
кват партньорство, кое-
то за сега срещам само
в творческите среди в
Балчик. Ще видим.
   Благодаря за открове-
но изразените мисли за
Кранево, за желанието
за сътрудничество с на-
шия вестник, както и за
макар и малкия опти-
мизъм, че краневци ще
проявят интерес към
галерията, която много
им отива.

Интервю:
Маруся КОСТОВА
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През тази есен (21
октомври - 1 ноември)
ДКИ КЦ "Двореца"
домакинства и съдейс-
тва  провеждането на
обучителни ателиета
за младежи в неравно-
стойно положение, ор-
ганизирани от НЧ "Ве-
щина - 2005", в парт-
ньорство с  "Формат"
СФФ. Идеята на това

междуинституционал-
но начинание е  мулти-
културното сътрудни-
чество и обмен, парт-
ньорството и работата
в мрежа между  млади-
те хора.

   По време на тазго-
дишната образовател-
на практика, участие
вземат  преподавате-
лите (Нино Сабадзе,
Русудан Мамасаксли-
си, Верико Мхеидзе и
Давид Мелая от Гру-
зия, Мигел Санчес, Па-
бло Гонсалес,  Сона
Саксон от Испания,
Анна Патрисия, Анна
Кармело, Гонсало Ки-
нас от Португалия и

Цанко Василев от Бъл-
гария), както и 64 уча-
стника от 6 държави
(Испания, Португа-
лия, Хърватска, Гру-
зия, България и Румъ-
ния).

  Програмата на таз-
годишните ателиета
има освен обучителен
характер, така и прак-
тико-творчески. Очак-
ва се след приключва-
нето на практикума,
няколко документални
филмови продукции
да видят бял свят.

Евгений
ГЕОРГИЕВ

P.R на ДКИ КЦ
"Двореца" Балчик

Валентина Желева директор на ЦДГ “Дъга” с.
Гурково, общ. Балчик, участва най-активно в
ремонта на детското заведение, осъществен с
общински средства.               Фото: Личен архив
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