Ревю-спектакъл „Магията на традиционната родопска носия“

Уникални, автентични родопски носии показаха 18-те участници в ревю-спектакъла
„Магията на традиционната родопска носия“, който се проведе на 29 септември от
14.30 часа в експозиционни зали на музея по повод Европейските дни на наследството
– 2016 г. Такава беше и главната цел на организаторите Регионален исторически музей
„Стою Шишков“ – Смолян и Европейски информационен център „Европа Директно“ –
Смолян, подкрепени от Клуб „Приятели на РИМ „Стою Шишков“ – Смолян - да се
открият и покажат пред публика автентични родопски носии в тяхната локална,
социална, възрастова и религиозна специфика – източник на информация, както за бита
и традициите в Средните Родопи, така и за историческото развитие на носията.Те
отправиха покана за участие в инициативата към физически лица, граждански клубове,
читалища, кметства, училища и музейни сбирки в цялата област Смолян, които
притежават автентични родопски носии.
Организаторите получиха заявки от 18 участници на възраст от 9 до 85 годишна
възраст, които представиха 19 носии от различни селища от Смолянска област. Това са:
Анелия Гачилова от с. Мугла, общ. Смолян; Аника Романова от с. Старцево, общ.
Златоград (която представи две носии); Бинка Хаджиева от гр. Девин; Васка Ганзурова
от гр. Смолян; Велика Ташева от гр. Девин; Виолета Чаушева от гр. Доспат; Каролина
Романова от с. Старцево, общ. Златоград; Манол Ташков от гр. Девин; Марина
Хаджииванова от с. Малево, общ. Чепеларе; Мария Мундева от гр. Смолян; Минка
Хаджиева от с. Ерма река, общ. Златоград; Пламена Узунова от с. Могилица, общ.
Смолян; Ралица Стоилова от гр. Смолян; Рафаел Боболев от с. Барутин, общ. Доспат;
Сара Чаушева от с. Търън, общ. Смолян; Спаска Георгакева от гр. Смолян; Стою
Чонгаров от гр. Смолян и Сълзица Рушанова от с. Могилица, общ. Смолян.
Ревю-спектакълът имаше състезателен характер и оригиналното представяне на
носията, съпроводено с кратка анотация за нейния произход беше от съществено
значение. Затова 18-те участници се надпреварваха да представят носиите по интересен
и оригинален начин. Сами или с помощта на свои близки и приятели те презентираха
съставните части на носиите, материите, украсата, историята и връзката с притежателя
им.
Комисия от специалисти от институциите – организатори проследи хода на ревюспектакъла. Председател на комисията бешег-жа Таня Марева – директор на РИМ
„Стою Шишков“ – Смолян и членове: г-жа Ваня Йорданова – уредник в РИМ„Стою
Шишков“ – Смолян и г-жа Стоянка Люнчева – представител на ЕИЦ „Европа
Директно“ – Смолян.

След оспорван дебат комисията присъди първа награда на Аника Романова от с.
Старцево, която представи две уникални носии – невестинска и работна. Втората
награда грабна Велика Ташева, която представи автентична носия от гр. Девин, а
третата награда бе присъдена на Виолета Чаушева, която представи ежедневна,
автентична носия от гр. Доспат. За победителите бяха осигурени награди: ваучер за
уикенд-пакет, ваучер от магазин за техника и ваучер за книги. Всички участници
получиха грамоти и сувенири от организаторите.

На събитието присъстваха областния управител г-н Недялко Славов, представители на
община Смолян, на обществени организации и структури, представители на местните
медии, колеги, приятели и съмишленици. Музикален поздрав към участници и
присъстващи на събитието бе поднесен от представители на пенсионерския клуб от
квартал Устово.

Областният управител приветства участниците, организаторите и всички присъстващи
на ревю-спектакъла. Като благодари на организаторите, че чрез реализирането на този
ревю-спектакъл те допринасят за съхраняването и популяризирането на българщината,
той отбеляза, че родопската носия е най-красивата и практичната и когато познаваме
по-добре историята на родината и родния си край, на фолклорните традиции, бита и
културата, ние ставаме още по-големи патриоти.

