
„Да нарисуваш България” – пано за Детската Евровизия – 2015 г. 

     На 26 септември 2015 г., по покана и инициатива на Българската национална телевизия,  

известни художници от 13 града в България рисуваха заедно с деца забележителност на своя 

град, разкриваща богатата история и красотата на страната ни. „Да нарисуваш България” е 

съпътстващо мероприятие, предшестващо откриването на Детската Евровизия на 21 ноември 

2015 г. в София.  Картината на град Варна е нарисувана от Емануела Цонева – художник и 

преподавател в НУИ „Добри Христов” , и учениците от специалност изящни изкуства на НУИ 

„Добри Христов” - Далия Петрушкова от VІ клас , Грета Ангелова от VІІ клас и Биляна 

Николовая от VІІІ клас.   

     Изборът на значима забележителност на град Варна е на емблематичната сграда на 

Драматичен театър „Стоян Бъчваров” и Държавна опера – Варна, чиято история е започнала 

преди повече от век. На 26 март 1912 г., кметът на Варна Иван Церов  полага основния камък за 

театралната сграда с прочувствена реч. Последвалите войни забавят построяването на 

сградата. През 1927 г. варненската общественост подпомага финансово строежа в 

безпрецедентна дарителска кампания, в която „Фондовите марки за доизграждане на 

театъра се прибавят към всеки хляб, всеки билет за кино, за градско увеселение, за 

баня, за плаж. За по-малко от месец се събират 1 милион лева. И управителното тяло на 

Народната театрална кооперация отпуска заем от 2 милиона лева.” Проектът е на 

известния архитект Никола Лазаров, спечелил националния конкурс за новия театър на 

варненци. Негови творби са резиденция Евксиноград (съвместно с австрийския 

архитект Херман Майер), сградата на Икономическия университет във Варна, Малкият 

дворец (намиращ се до входа на морската градина) и много други известни сгради. 

Сградата на Варненския драматичен театър е завършена през 1932 г. Изключително 

красива, тя впечатлява със заоблената барокова фасада, богато орнаментирана с 

декоративни елементи, колони, корнизи и скулптурни изображения, с елипсовидния 

вестибюл в стил сецесион, широките и светли фоайета и невероятната акустика на 

залата.  

    Втората причина да изберем тази сграда е символичното и значение за град Варна, 

свързано с многото културни и музикални прояви. Варненският театър е домакин на 

Международния театрален фестивал „Варненско лято”.  

    Участвайки в тази инициатива, подкрепяме всички участници в Детската Евровизия 

– 2015 г., като им пожелаваме успехи, радост и красота! 

 

                                                                                                Емануела Цонева 

 

 

 

 

 

 


