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С О Ф И Й С К И   И Г Р А Л Е Н   А Ф И Ш

Вельо Горанов във „Великият инквизитор“ 

глава от „Братя Карамазови” на Ф.М. Достоевски , реж.  

Борис Радев, (Т-р „Провокация”, Н.Ч.”Славянска беседа” )на 

сцената на  „Сълза и смях“

„Последната тайна на Фреди Меркюри” 

от Ирина Гигова, реж. Съни Сънински, 

Театър „Възраждане”

„Което е било” по Владо Даверов, 

моноспектакъл на Георги Даверов 

(гостуващ спектакъл)

Станка Калчева (дясно) и Койна Русева в  

„Часът на вълците” по Ингмар Бергман, 

превод Васа Ганчева, реж. Десислава 

Шпатова, Младежки театър

КОРИЦА, I СТР. – Касиел Ноа Ашер, сн. Нели Томова (горе, 
ляво, четете  на стр. 28 ) ; Анастасия Ингилизова (горе, 
дясно, четете на 11 стр.); сцена от  „X-STREAM” на  
Интернационалната трупа Overground Physical Theatre 
Company - Ню Йорк (четете на 7 стр.).
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Ивета Гонаус

Бургтеатър е един от 
най-важните европейски 
театри. Бургтеатър е мит, 
събирателна на австрийско-
то национално самосъзнание, 
Културна марка на годината 
2011, един от най-богати-
те театри в света, място 
за  експерименти. Но как 
изглежда ежедневието му 
между мита и визионерската 
му мисия? Как протича живо-
тът му тук и сега? С препълне-
ни зали и с опашки пред всяко 
представление, на които зри-
телите търпеливо чакат и 
за последното правостоящо 
място. Основната притега-
телна сила на Бургтеатър са 
неговите режисьори. Кои са 
най-важните режисьорски при-
съствия в Бургтеатър през 
последните години?

Един от най-интересните 
режисьори в Бургтеатър е Ма-
тиас Хартман. Роденият през 
1963 г. в Оснабрюк, Германия, 
режисьор е бил интендант на 
Шаушпилхаус, Бохум (от 2000 
до 2005 г.) и на Шаушпилхаус, 
Цюрих (от 2005 до 2009 г.). 
През септември 2009 г. той пое 
интендантството на Бургтеа-
тър и досега изпълнява тази 
„роля“ с голям успех. При избо-

„Фауст“,  сн. Г. Соулек

„Едно семейство“, сн. Г. Соулек

АВСТРИЙСКИ ТЕАТРАЛНИ ПРОСТРАНСТВА

БУРГТЕАТЪР И  
НЕГОВИТЕ РЕЖИСЬОРИ

АВСТРИЙСКИ ТЕАТРАЛНИ ПРОСТРАНСТВА
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ра на драматургични тексто-
ве за своите спектакли М. 
Хартман е освежаващо космо-
политен – той инсценира 
антични и ренесансови авто-
ри, немскоезична и европейска 
(модерна) класика (Расин, А. П. 
Чехов, Х. Ибсен, Ф. Ведекинд, 
С. Бекет), съвсем нови пиеси 
(Е. Йелинек, Б. Щраус). Режи-
сьорският интерес на Харт-
ман често е насочен  и към 
не-драматургични тексто-
ве. Множество са проекти-
те в Бургтеатър, в които с 
любопитство и енергия той 
изследва как „функционират“ 
на сцената не-драматичните 
източници: „Война и мир“ и „1979“ по еднои-
менните романи на Лев Толстой и Кристиан 
Крахт, „Троянският кон“ по Омировата „Илиа-
да“, проектът Fool of Love – музикално-поетичен 
колаж по Шекспирови сонети, „Секскомедия в 
лятна нощ“ по филма на Уди Алън. Готовността 
на М. Хартман да експериментира с различен 
текстов материал е базисна за творческата 
му нагласа, обогатява театралния репертоар. 
Един от важните аспекти на режисьорската 
му практика е изследването, опознаването на 
материално-сетивните контури на сценично-
то пространство. Той притежава таланта да 
използва максимално визуално-пластичния му 
потенциал. В много от спектаклите си Харт-
ман работи със сценографите Йоханес Шуц, 
Фолкер Хинтермайер, Стефан Лаиме. Интели-
гентното използване на видео (множество ви-
деоекрани; оператори, които заснемат на живо 
случващото се на сцената и го „излъчват“ по 
монитори и екрани; 3D-ефекти) е друга основна 
характеристика на режисьорската му есте-
тика („Фауст“, втора част, „1979“). Особено 
сполучливо Матиас Хартман използва новите 
технологии в спектакъла „1979“. Реалните и 
проецираните образи се разтварят, наслагват 
един върху друг – резултатът е впечатляващ.

 Един от режисьорските успехи на М. Хартман 
през последния сезон беше и „Родоначалницата“ 
от австрийския драматург Франц Грилпарцер. 
Действието в рядко играната драма (премиера 
през 1817 г.) се развива в замъка на граф Боротин. 

Убита от съпруга си заради любовта си към друг 
мъж, родоначалницата на рода Боротин прокли-
ня целия род – духът й ще броди из замъка, дока-
то не умре и последният член на семейството. 
Събитията в драмата са и последната глава в 
семейната хроника на рода Боротин: Берта, 
единствената дъщеря на графа, се влюбва в 
разбойника Яромир, който се оказва неин брат, 
той ранява смъртоносно графа, Берта се самоу-
бива, Яромир я следва в смъртта. М. Хартман 
инсценира паралелните светове на живите и 
неживите като приплъзващи се, разтварящи се 
една в друга реалности. Чий образ се отразява в 
опушеното огледало – на Берта или на блуждае-
щия дух (и двете роли се изпълняват от мъже)? 
Бащата и любимият/братът разпознават в 
призрачния силует на родоначалницата своята 
дъщеря, любима/сестра. В дъното на сцената – 
заплашителна камара от столове, в сребристо-
то сияние на свещници из замъка-гробница се 
плъзгат последните потомци на рода Боротин. 
Парализирани от фатализма на отвъдното, те 
примирено се сливат с него. В спектакъла М. 
Хартман създава сетивно-осезаем метаобраз 
на предопределеното, предначертаното. Един 
от най-силните спектакли на М. Хартман през 
виенския му период е „Вуйчо Ваньо“ от А. П. 
Чехов, чиято премиера също беше през изми-
налия сезон. С право може да се каже, че той е 
един от най-добрите Чехови спектакли, играни 
през последните години в столичните театри. 
Хартман е уловил всички тонове и полутонове 

„Платонов“ 
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на Чеховия текст, въздишки, стонове; особе-
но чувствителен е към комичното в пиесата.  
Спектакълът излъчва мекота, мъдрост, опро-
щение. Решетка от светло дърво е разположена 
по дължината на пестеливо обзаведената сцена 
(маса, столове). Тази сцена-клетка (сценография: 
Стефан Лаиме) обитават персонажите на един 
от най-болезнените хронотопи в световната 
драматургия: руското имение в края на 19 век. 
Те кръжат около останките на провалените си 
житейски проекти. Сред невероятния актьорс-
ки ансамбъл се открояват Николас Офцарек 
(вуйчо Ваньо) и Михаел Мартенс (д-р Астров).  
Изблиците на ярост на   Иван Петрович замаски-
рат неговата безпомощност и безизходност, 
във всеки жест на самосъжаление се разчита 
последна частица надежада. С ирония и самоиро-
ния вътрешно пречупеният д-р Астров държи 
заобикалящия го свят на поносимо разстояние.

 Виенската публика има голям късмет, че Да-
вид Бьош, един от най-талантливите и инте-
ресни режисьори в немскоезичното пространс-
тво, е постоянен режисьор в Бургтеатър. Д. 
Бьош е роден през 1978 г. в Любеке, Германия, 
и следва от 2000 до 2004 г. режисура в цюрихс-
кото Висше училище по музика и театър. Още 
с ранните си проекти Бьош става абсолютен 
фаворит на публиката и критиката – зрители 
щурмуват есенския му спектакъл „Сън в лятна 
нощ“ (2005); отново с Шекспирова продукция, 
„Много шум за нищо“, той печели през 2006 г. 

престижната Young Directors 
Award на Залцбургския фести-
вал. Д. Бьош е реализирал до-
сега пет проекта на сцените 
на Бургтеатър: „Адам Гайст“ 
от Д. Лоер (2009), „Щалерхоф“ 
от Ф. К. Крьоц (2010), „Ромео 
и Жулиета“ от Шекспир (2011), 
„Призраци“ от Х. Ибсен (2012) 
и „Талисманът“ от Й. Нестрой 
(2013). Неговите спектакли се 
посрещат с възторг и еуфо-
рия. Сред публиката на „Ро-
мео и Жулиета“ се виждат 
много млади зрители, което 
е рядкост за Бургтеатър. В 
какво се съдържа притега-
телната сила на спектаклите 
му? Препратките към ясно 

разпознаваеми феномени от попкултурата, ци-
татите от заобикалящата ни медийна среда 
(кино, телевизия, интернет) и от урбанистична-
та субкултура (сленг; специфични жестове) са 
находчиви сценични кодове за разчитане на дра-
матургичния пълнеж. („Ромео и Жулиета“, „Та-
лисманът“). Неговите Ромео и Жулиета са пала-
ви деца, които драскат с тебешир любовните 
си клетви; веронските благородници са запла-
шителна, френетична банда. Но непокътната, 
изживяна без дъх, с болка и екстаз, е любовта на 
двамата в поетичния, разтърсващ спектакъл. 
В „Щалерхоф“ и „Призраци“ доминират паузи-
те, приглушеният тон, забавеният ритъм. Тук 
Бьош чете текстовете в дискурса на архети-
па (архетипни персонажи, архетипни двойки, 
ситуации), в тъканта на сценичната творба 
се преплита примитивно-архаичната аура на 
текста („Щалерхоф“). Персонажите напомнят 
на приказно-митологична двойка. През измина-
лия сезон Д. Бьош зарадва виенската публика с  
„Талисманът“ от Й. Нестрой. В центъра на най-
често играната Нестроева творба (премиера 
през 1840 г.) стоят гъсарката Саломе и бръсна-
рят Титус, които страдат от подигравки и 
социална изолация заради червените си коси. По 
случайност Титус се сдобива с черна, а по-късно 
и с руса, перука, един „талисман“, който го 
превръща в желан партньор на всички заобикаля-
щи го дами (заможната вдовица, камериерката, 
градинарката) и бързо го издига в социалната 

„Талисманът“, сн. Х. Вернер
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йерархия. След редица перипетии и разкриване-
то на тайната му Титус разбира, че червеноко-
сата Саломе е истинската му любов и се оженва 
за нея. Добре дозираните, ефектни цитати от 
киното (ням филм; филм на ужасите) и от теле-
визионната и рекламната стилистика (фалшив 
смях; подхвърляне на популярни рекламни фра-
зи – Nespresso. What else?) неимоверно скъся-
ват дистанцията между класическия текст и 
съвременния зрител. Спектакълът излъчва не-
вероятна свежест, пулсира в ритъма на карна-
валното опиянение от преобличането  и смяна-
та на маските. Миксът от сценични жанрове 
(кабаре, пантомима, акционистки елементи), 
препратките към различни стилове на попмузи-
ката, оригиналните визуални и акустични гегове 
отнемат дидактичното, наивното в Нестрое-
вия текст, но и още веднъж ни напомня непре-
ходната актуалност на темата за другостта. 
Особено витално-поетична е последната карти-
на: рояк червенокоси деца тупуркат по сцената.

Спектаклите на Алвис Херманис са едни от 
най-интересните проекти в репертоара на 
Бургтеатър през последните години. Виенска-
та публика познава латвийския режисьор, носи-
тел на европейската награда Нови театрални 
реалности 2007, от международния театрален 
фестивал Виенски празнични седмици, където 
той е чест и с нетърпение очакван гост. След за-
бележителните спектакли „Дълъг живот“ (2005) 
и „Соня“ (2007) Херманис гастролира на фести-
вала с „Разказите на Шукшин“ (2009), „Гробищно 
тържество“ (2010), „Латвийска любов“ (2011). 

Спектаклите на А. Херманис живеят до голяма 
степен от виртуозната метаморфоза на актьо-
рите. В пантомимния спектакъл „Дълъг живот“ 
млади актьори се превъплъщават в грохнали 
старци; в „Соня“ женската роля се изпълнява 
от актьор. В театралните колажи „Разказите 
на Шукшин“ и „Латвийска любов“ всеки актьор 
„поема“ множество персонажи и шеметно сме-
ня възраст, пол, идентичност. В актуалния ре-
пертоар на Бургтеатър се включват четири 
проекта на А. Херманис: „Едно семейство“ от 
Т. Летс, „Бащи“ от А. Херманис,  „Платонов“ 
от А. П. Чехов и „Необятната страна“ от А. 
Шницлер. Спектакълът „Бащи“, продукция на 
Шаушпилхаус, Цюрих, се играе от 2009 г. на сце-
ната на Академитеатър. Централно място 
и в този проект на Херманис заема актът на 
виртуозното актьорско преображение. Пред хи-
перреалистични семейни снимки (сценографиия: 
Моника Пормале) трима актьори, разказвайки 
за своите бащи, постепенно, чрез маска и грим, 

приемат техните образи. За спекта-
къла „Едно семейство“ А. Херманис 
получи през 2010 г. австрийската 
театрална награда „Нестрой“ за 
най-добра режисура. Пиесата на 
Трейси Летс „August: Osage County“ 
(в немския превод „Едно семейство“) 
е експлозивен коктейл от десетиле-
тия наред игнорирани и премълчава-
ни конфликти на едно (американско) 
семейство: изневяра, инцест, пре-
дателство, алкохол, (само)омраза и 
перфидна борба за власт. Семейство 
Уестън се събира за погребението 
на самоубилия се баща – пенсиони-
ран професор по литература. Тук 
са деспотичната, безпощадна с пре-

ценките и отровния си език вдовица Вайолет, 
трите й дъщери с мъжете си и добрият дух на 
къщата – индианската прислужница. Всеки от 
тях носи своя кръст: Барбара с последни сили се 
бори за изневеряващия й съпруг; хиперактивна-
та Керън игнорира флирта на годеника си с 
14-годишната й племенница; невротичната 
идеалистка Иви има тайна връзка с братовчед 
си Чарли, който в края на пиесата се оказва неин 
брат. В двуетажната къща-сцена, в която все-
ки сантиметър е зает от мебели и предмети 
(сцена: М. Пормале) и която много напомня на 

„Родоначалницата“, сн. Х. Вернер
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хиперреалистичната сценография в „Дълъг жи-
вот“ и „Соня“, Херманис увлекателно разказва 
семейната сага. Близо петчасовият спектакъл 
живее преди всичко от невероятния актьорс-
ки ансамбъл. Виртуозната Кирстен Дене (Вайо-
лет) е събитието на спектакъла – мятаща се 
между цинизъм и ранимост, между ясното съзна-
ние за упадъка на семейството и истерична-
та потребност да избяга от собствената си 
вина. Спектакълът „Платонов“ бе поканен на 
фестивала Theatertreffen Berlin 2012, където еже-
годно се показват десетте най-добри спекта-
къла, играни през сезона в Австрия, Германия и 
Швейцария. Хиперреализмът като доминиращ 
сценографски принцип в много от проектите 
на Херманис в „Платонов“ е основна характе-
ристика на режисьорската концепция. Сценична-
та интерпретация на ранната Чехова пиеса 
съвършено симулира къс протичащ живот. Съ-
битията протичат симултантно в няколко 
пространства (гостна, веранда, трапезария); 
актьорите са стряскащо подвластни (обита-
ват със стряскаща автентичност) на фикцио-
налната сценична действителност

Андреа Брет (род. 1952 г.) принадлежи към 
най-силните режисьорски присъствия в Бургтеа-
тър. Най-добрите „виенски“ спектакли на немс-
ката режисьорка през последните десет години 
са: „Емилия Галоти“ от Г. Е. Лесинг („Нестрой“ 
за най-добра режисура), „Козата, или коя е 
Силвия?“ от Е. Олби, „Дон Карлос“ от Фр. Шилер, 
„Произшествия“ („Нестрой“ за най-добра режи-
сура), „Принц Фридрих фон Хомбург“ от Х. фон 
Клайст. Драмата, преди всичко европейската, 
е основният изходен материал в проектите 
на А. Брет. В режисьорската си практика Брет 
посяга изключително рядко към не-драматични 
източници. Прецизният, интензивен психологи-
чески анализ е основен белег на спектаклите й. 
Прецизната психограма на индивида е неизменно 
обвързана със социално-политическия, философс-
кия, религиозния дискурс. В актуалния репертоар 
на Бургтеатър са включени два спектакъла на 
А. Брет: „Произшествия“ и „Принц Фидрих фон 
Хомбург“ (виж брой 1-3/2013 на сп. „Театър“). 
„Произшествия“ е едно от онези театрални съ-

бития, които прекъсват потока от конвенцио-
нални, конформистки продукции, припомнят 
ни необикновената гъвкавост на материята 
„театралност“, предвещават бъдещите й ме-
таморфози. Спектакълът е колаж от 52 драма-
тични миниатюри по текстове на френските 
автори Жорж Куртлин, Пиер Анри Ками и на 
руския авангардист Даниил Хармс. На сцената 
един след друг се изнизват сюрреалистични 
епизоди, изпълнени с причудливи персонажи. 
Те бродят из абсурдни пейзажи (сцена: М. Це-
хетгрубер), рецитират абсурдните си диа-
лози, натрапчиво изпълняват ритуалите на 
абсурдния си свят. Образи, ситуации, звукове и 
жестове се наслагват в една деформирана, но и 
смътно позната ни реалност. Битието – като 
сбор от случайности, парадокси, произшествия.

Към интересните проекти в Бургтеатър 
през последните години несъмнено се числят и 
спектаклите на известния немски драматург и 
режисьор Роланд Шимелпфениг. През 2009 г. той 
инсценира пиесата си „Златният дракон“, един 
минималистичен спектакъл, който беше изклю-
чително добре посрещнат и от публика, и от 
критика (покана на Theatertreffen Berlin). За мно-
гообразието на репертоара без съмнение допри-
насят и театралните проекти на датския 
режисьор Томас Винтерберг. Спектакълът му 
„Погребението“ (2010) е сценично продължение 
на знаменития догма-филм „Празненството“. 
Силни спектакли през последните години пока-
заха и интендантката на Шаушпилхаус, Цюрих, 
Барбара Фрей („Идеалният мъж“ от О. Уайлд/Е. 
Йелинек) и Дитер Гизинг („Професор Бернхарди“ 
от А. Шницлер; „Трамвай Желание“ от Т. Уилямс).

Кои са най-обещаващите премиери в Бург-
театър през предстоящия сезон? С голям инте-
рес се очакват двете Шекспирови продукции 
- „Хамлет“ на Андреа Брет и „Крал Лир“ на Пе-
тер Щайн с Клаус Мариа Брандауер. Давид Бьош 
инсценира „Майка Кураж и нейните деца“ от 
Б. Брехт и „Парсифал“ от Т. Дорст. През март 
2014 г. е премиерата на „Краят на играта“ от 
С. Бекет под режисурата на Димитър Гочев, пе-
тия проект, който той реализира на сцената 
на Бург.
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Интернационалната трупа Overground 
Physical Theatre Company, водена от българи, се 
нарежда в историята на театрални и танцови 
визионери, играли на световната сцена BAM – 
Brooklyn Academy of Music. На 25 Април, 2013 тру-
пата дебютира с най-новата си постановка по 
оригинален сценарий  „X-STREAM”(  „Екстремен 
или в потока на неизвестните възможности”). 
Представляваща стилистична амалгама от 
танцов театър, интерактивен видео колаж, 
и оригинална музика, пиесата в същото вре-
ме е и едно пътуване с дигитален телескоп в 
постоянно променящата се кардиограма на 
съвременния живот  

  Девет езика, девет измерения, девет души 
се плъзгат по острието на бръснача, девет жи-
вота се разгръщат при екстремни обстоятелс-
тва. Всяка ситуация ги поставя в положение на 
лична несигурност, човешка несвързаност, еко-
логична безотговорност, идейна нетърпимост. 
Тласка ги временно да загубят по едно от сети-

вата си. Девет души търсят своето лице, своя 
път, своя автор. Лутат се из дигиталния ребус 
на фейсбук, „сърфират” надежди по сайтовете 
за запознанство, бягат от данъчните, стават 
жертви на хазартния дуализъм, на еуфорията 
на стоковата борса, на безмозъчната консума-
ция. Лишени от сетивата и чудейки се по кой 
път да поемат, търсят трескаво рецепти от 
интернет. Оплитат се в джунгла от понятия, 
от норми, табута. Как продължава животът 
без чувство за обоняние, допир, вкус, слух или 
зрение?. Какво става когато вече не виждаме 
цветовете, не празнуваме нюансите, не отчи-
таме топлината и близостта на другия? 

Господ играе ли на зарове? Можем ли да 
спрем промяната на климата като замразяваме 
снежни топки във фризера? От къде знаят ри-
бите, че вали дъжд, ако не могат да погледнат 
нагоре? Как да дръпнем ципа на дигиталния код? 
Защо далтонизмът води до тунелно зрение? 
Сипят се абсурдни въпроси, насочени към Сири 

БЪЛГАРСКА СЛЕДА В  „БАМ”
„X-STREM“
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– гласовата енциклопедия на iPhone. Сипят се и 
отговори, подчинени на лявото полукълбо, ра-
ционално прошнуровани, Картезиански подчине-
ни. Но реално неприложими днес. Старите кли-
шета за успех, етичните формули, социалните 
табута са вече изтъркани, неслужещи на пре-
комерно информираният човек. Дихотомията 
между разума и сърцето не му позволява да жи-
вее в хармония с природата, със себе си, с всичко 
което го заобикаля. Превърнал се е в обезличен 
номер, дигитално зависим, лишен от спомени, 
мечти и откровения. Мъчи се да остане встра-
ни от неумолимия бяг на времето, оплаква се от 
стрес, трепери пред демона на провала. Време-
то, успехът, провълът – илюзиите, които сами 
сме създали, издигнали в култ и на които безро-
потно служим.

Докато драмата се  разгръща на девет 
различни езика (испански, български, италиански, 
японски, френски, словашки, английски, гръцки 
и тайландски) в колаж от съвременнен танц, 
контактна импровизация, физически театър 
и мулти медия, екранът проследява рефлексии-
те на анонимния „Х”, наблюдаващ света от 
прозореца на своя апартамент. Навън ръми, 
вали, пада порой, трупа сняг и трещи ураган. 
Водните пейзажи навлизат в макро вселена-
та на капката дъжд, във фибрите от силуета 
на клона, отразен в езерото, в диамантени-
те отблясъци на снежната топка, в спреят на 
пяната на ядосаното океанско вълнение, във 
фалцета на вятъра - създават платно на ефирна 
флуидност, на постоянен поток, на неизбежна 
промяна. Действието ескалира в забързан ка-
данс от думи, движения, състояния, прозрения, 
разочарования и обърквания, докато не изригне 
в чудовищен ураган, застрашаващ живота на 
деветте героя, вече загубили сетивата си. В 
момент на пълно отчаяние, когато дори жри-
цата на Google Сири, се обърква и не намира 
отговорите в дигиталния си речник, героите 
се обращат към любимите си детски играчки 
и ги възраждат на сцената на своя роден език. 
Виждаме как Вълчан от България се пъчи пред  
мечока от Испания, как червената кукла от Сло-
вакия суши косите на парцалената кукла от Ми-

несота, как италианската маймунка оцветява 
тайландската кула с японски пастели, как всички 
герои са се сгушили в малката гръцка къщурка и 
чакат да отмине урагана. 

И в това детско очакване отпадат всички 
рационални клишета, наложени щампи и етике-
ти на поведение. Героите рециклират играчки-
те си, спомените, мечтите си, проговаря 
сърцето им. Виждат другия в себе си и себе си в 
другия. Свързват се реално, а не дигитално. Пре-
минават от сценичното измерение в условната 
реалност на екрана, за да се върнат обратно на 
плажната ивица, да се порадват на океана, да 
се насладят на сетивата си, да си спомнят, че 
са взаимосвързани, и да напишат на майчиния 
си език своето съкровенно абсурдно прозрение 
в пясъка: „Аз пия  дома”... Гласът от екрана се 
обръща към публиката на сцената: Искате ли да 
вкусите и вие? 

Девет езика, девет националности, девет 
съдби, девет измерения. От едно до девет. 
От раждането до завръщането. От сърце-
то на Земята до центъра на Галактиката. И 
обратно в зоната  „Х”– потокът на необятни-
те възможности...   

За да създаде „екстремната” мембрана от 
цвят, звук, движение, визия, и светлина трупа-
та събира таланти от цял свят. Изпълнители-
те са от девет различни държави (Валентина 
Приоло - Испания, Даниел Шлауердераф - САЩ, 
Антония Катранджиева – България, Сандра 
Крамерова - Словакия, Шана Вие - Франция, Си-
рас Нититатсанакул - Тайланд, Мотоко Тадано 
- Япония, Джесика Паперини - Италия и Хара Зи-
радопулу – Гърция), сценарият, хореографията 
и постановката са на Антония Катранджие-
ва, филмовата и визуална режисура, заснемане 
и монтаж на Ана и Калин Иванови, музиката 
на Емилио Гарзон и Шана Вие от Испания и Ма-
риос Аристополус от Гърция, костюмите са 
на Христина Христова и светлинния дизайн на 
Блеър Хотчнър от САЩ. 

Защо „X-STREAM” ? „Екстремен или в пото-
ка на непознатите възможности” се роди в ре-
зултат на преживяното по време на Урагана 
„САНДИ”. На 28 октомври, 2012 докато трупа-
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та пътуваше с метрото от различни части 
на Ню Йорк към репетиционната зала, кметът 
на Ню Йорк обяви план за незабавна евакуация 
и прекъсна транспортната мрежа. Бурята ни 
затвори за повече от седмица по домовете. Ня-
кои напуснаха временно своите апартаменти 
в застрашените зони, други просто потърсиха 
повод да бъдат заедно. По план трупата възста-
новяваше миналогодишия си спектакъл „Еко-
центрик.” Но „САНДИ” обърка плановете ни. Все-
ки се затвори в чурупката си, за да преосмисли 
живота си, да пренареди ценностите си, да 
направи избора си. Астрологично, бурята ста-
на предвестник на задаващото се галактическо 
съвпадение (21 Декември), което трябваше да 
ни помогне да се оттърсим от стари догми, да 
загърбим отживели дефиниции и рецепти за жи-
вота, да превъзмогнем линейното мислене, да 
обърнем Декартовата формула „Мисля, следо-
вателно съществувам” в огледалното й израже-
ние „Съществувам, следователно мисля.” Кога-
то подновихме репетициите седмица по-късно, 
вибрацията беше друга. Не се получи възста-
новката на стария спектакъл, трябваше нещо 
съвършено ново, вдъхновено от реалните пре-
живявания по време на урагана. Впуснахме се в 
вихренна импровизация, зaпочнахме да събираме 
спомени от миналото, да търсим комичното 
и тъжното във всичко, което ни заобикаляше. 
Роди се еспериментът, който нарекохме „heart-

storming” или сърдечна буря. Черпихме минерали 
и соли от компоста на нашите преживявания, 
за да възникнат нови реални ситуации, изразе-
ни метафорично чрез вербални „коани” и кине-
тични афоризми. Получи се един пъстър колаж 
от речеви и контактни провокации. Тъмните 
и студени нощи по време на „Санди” пропити 
със страх и несигурност ни накараха на оценим 
какво имаме, да се свържем човешки помежду 
си и да се усетим като част от Земното тяло. 
Асимилирахме действителността, вгледахме се 
в нея, без да бягаме или да я отричаме и смело 
се понесохме по вълните на ярост и екзалта-
ция, на страх и дръзновение, на съмнение и до-
верие. В сърцата ни се появи артистичната 
отговоронст да откликнем на наболелия пулс 
на времето, да резонираме с актулните пробле-
ми на един световен ред, който се пренарежда 
по новому всеки ден. Дидактичният език и ко-
дираните изразни средства вече не са доста-
тачни, за да изразят динамиката на тази нова 
метафизична реалност. Сякаш от компоста 
на житейските си уроци трябва да изваем нов 
виузално кинетичен и асоциативен език. Език в 
синхрон със сърцето ни, в унисон с належащите 
нужди на човечеството. 

За повече информация за трупата посетете: 
www.overgroundarts.com

    Д-р Антония Катранджиева
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Елвира Попова

 Театрализираният прочит на драма-
тургични текстове изглежда е един от съвре-
менните начини за ефикасно разпространение и 
обмен на текстове за театър, въпреки техно-
логиите. Поне това показва практиката на 
Международната седмица на съвременната дра-
матургия, която вече десет години се провежда 
в различни градове на Мексико по инициатива 
на неуморимия  Борис Шьоеман. Канадец, жи-
веещ в мекисканската столица, Борис е актьор, 
режисьор, продуцент, преводач и благодарение 
на него в мексиканския театър влязоха доста 
канадски франкофонски драматурзи, сред кои-
то бих отделила с възхищение Уажди Моаад (от 
палестински произход, познат на театралната 
публика на фестивала в Авиньон 2009 с трило-
гията си Бряг, Пожари, Гори). Първоначалната 
идея издържа около осем години в столицата 
Мексико и когато бюджетът отъня, Борис изве-
де Седмицата в провинцията, където местни-
те правителства и театралните среди я прию-
тиха с охота. Така дойде в Монтерей, където 
се проведе две поредни години и после отиде в 
Гуадалахара. От друга страна, подобна седмица, 
но на драматургия само от млади национални 
автори, се провежда ежегодно в Керетаро 
(централно Мексико).

Театралите в Монтерей имат организацио-
нен опит,  инфраструктурата е сравнително 
добра – градът е бил домакин години наред 
(през 90-те) на Националния театрален преглед, 
затова решиха да използват „ноу хау“-то и през 
2012 организираха собствена Седмица на драма-
тургията Нуево Леон. През март 2013 беше вто-
рото й издание, в чиято подготовка взех пряко 
участие като постоянен член на художестве-
ния й съвет. Преди бях редовен участник като 
експерт или модератор, но в края на миналата 
година Съветът по културата на щата Нуево 

Леон ме покани  за постоянен член. Решихме, че 
освен нови автори от района и доказани авто-
ри от страната, Седмицата на драматургията 
Нуево Леон ще се отличава с включването на 
текстове от Латинска Америка. За да селекцио-
нираме десетте текста (осем национални и 
два чуждестранни) изчетохме купища пиеси, 
потвърдихме идеята си за съвременната дра-
матургия като поле за срещи и омесвания на 
стилове, жанрове, традиции, отказването от 
такива, навлизането на нови тенденции като 
например включването на наратива в тялото 
на драматичното действие.

Освен селекция на текстовете, селекциони-
рахме и режисьорите, които да ги работят, а 
те от своя страна избират екипа си от актьо-
ри. Театрализирани прочити, кръгли маси с 
участието на всички автори, чиито пиеси се 
четат, теоретични конференции, всичко това 
се случва за една седмица (обикновено през 
март), през която си сътрудничат местните 
културни власти, които подкрепят инициати-
вата с 200,000 песо и Националният съвет за 
Култура и изкуство (Conaculta) който също вна-
ся в бюджета на Седмицата 200,000 песо. Така 
общият бюджет възлиза на 400,000 (40,000 лева), 
сума която обикновено не достига и се търсят 
допълнителни фондове, според думите на Ро-
берто Вийяреал (директор на градския театър 
и селекционер на Седмицата, на Театралния 
Фестивал и на още куп културни събития под 
патронажа на Съвета по културата на Нуево 
Леон). 

В контекста на Седмицата на съвременна-
та драматургия чудесно биха присъствали 
български текстове за театър, преведени 
на испански, за да се отвори поле за културно 
сътрудничество между България и Мексико, да 
се стимулира интереса към познание на тази 
така отдалечена географски, но може би не и ху-
дожествено драматургия. 

КАКВО? КАКВО? КАКВО? КАКВО? КАКВО? 

СЕДМИЦА НА ДРАМАТУРГИЯТА
В МОНТЕРЕЙ (МЕКСИКО)

КАКВО? КАКВО? КАКВО? КАКВО? КАКВО? 



11

67 години сп. „Театър“ – паметта на българския театър

- Благодарна ли сте на съдбата в лицето на 
Диана Добрева за ролята на Перонела в „Декаме-
рон“  по Джовани Бокачо, за която получихне цели 
две награди – престижната „Икар“ -2013 и „Златен 
Кукерикон“ ?

- Благодарна съм на всички режисьори, с които 
съм работила, не само на Диана, за това, че са ми 
давали различни възможности. С нея точно това 
се случи. Отдавна не бях репетирала по този 
начин – да се зададе конкретна задача и ти сам 
да извървяваш пътя. Това означава много голямо 
освобождаване. В този смисъл съм й благодарна, 
че ми гласува доверие, че ми даде възможност 
отново да се пречистя чрез това освобождаване 
чрез този жанр.

- С какви режисьори обичате да работите ?
- Които знаят защо правят даденото 

представление, защо поставят дадената пиеса. 

Разбира се, на много от тях в процеса на работа 
много неща им се осмислят. Но когато знам защо 
са ни избрали нас, това е голям код за потока, 
който ще тече натам. Така се чувствам по-си-
гурна, с такива режисьори обичам да работя.

- А как разбирате, че режисьорът е тъкмо та-
къв ?

- Още на първата репетиция става ясно, кога-
то режисьорът казва защо поставя тъкмо този 
текст. Такъв беше и Коко Азарян. От първия път 
ставаше ясно защо го прави, какво иска да ни 
внуши, да изкара от нас. Освен с професора съм 
работила с Маргарита Младенова, Иван Добчев, 
Стоян Радев, Красимир Спасов, Деси Шпатова, 
Лили Абаджиева. Определено съм имала късмет 
да работя с режисьори, които знаят какво искат 
и как да го постигат. Когато режисьорът знае 
защо, ние, актьорите се опираме на него, доверя-
ваме му се и се чувстваме добре. Тогава нещата 
напомнят семейството – когато родителите 
ти дават пример, ти им се доверяваш и вървиш 
спокойно по този път.

- Какво е за вас партньорството?
- Това е едно от основните неща за инте-

ресно пътуване. Надявам се да съм добър парт-
ньор. Може би понякога съм досадна, когато съм 
по-отговорна . От партньорството зависи 
абсолютно всичко – за това как ти подаваш не-
щата и как си му в услуга на него, другия. Кога-
то помагаш, то и твоите неща се получават. 
Става една голяма свръзка. А тя е изключително 
важна. И е много трудна. Защото ако аз не съм 

TETE-A-TETETETE-A-TETE

АНАСТАСИЯ  
ИНГИЛИЗОВА

(Актриса, Театър 
„Българска армия”)

Родена е на 7 октомври 1975 г. в София. Учи 
актьорско майсторство в НАТФИЗ при проф. 
Крикор Азарян, Тодор Колев и Николай Поля-
ков. Влиза в Академията едва 17-годишна. 
За да я приемат важна роля изиграва Стоян 
Алексиев. Подготвя я успешно за изпитите – 
само за две седмици.
На щат е в трупата на Театър „Българс-
ка армия”. Има седемгодишен син Деян от 
актьора Деян Донков. В момента играе в де-
вет представления.
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добър партньор, който чува и вижда отсрещния, 
не можеш да извадиш докрай нещата и от себе 
си. Когато нещата се срещат, е супер приятно. 
Стават някакви вълшебства. Партньорство има 
и с режисьора. Например, при Азарян беше мно-
го интересно за всички нас, които сме учили при 
него и не само, които сме работили с него – освен, 
че можеше много дълго да говори философски, 
той даваше винаги примери от личния си живот, 
от живота, не само от книгите и от филмите. 
Тъкмо чрез примерите разбирахме какво искаше 
да ни каже за дадения текст, за дадената роля, 
а и разбираш той какъв човек е, как живее, какво 
обича. Това е огромно богатство.

- А какви партньори предпочитате, на които 
може да се доверите и да им се опрете ?

- Веднага се сещам едно име – Иван Бърнев ! 
Защото вече седем години играем заедно в „Чай-
ка“ на Чехов, постановка на Крикор Азарян. Аз 
играя Маша, а той Медведенко. Изключително 
ми е било приятно и съм се опирала винаги на 
него, и съм се учила от него, и сме си давали, и 
сме си взимали. Играла съм с много колеги, но той 
действително е прекрасен партньор. Работила 
съм с много свестни хора, хора, които са искали 
да ми помогнат, да подадат ръка.

- Какво са за вас учителите ?
- До ден-днешен, завършила съм преди петна-

десет години НАТФИЗ, няма случай да работя 
нещо – дали пиеса или да снимам - да не се сетя 
за нещо, казано от тях. Всичко, което някога те 
са говорили, някои неща съм разбирала тогава, 
други не, но съм ги запомнила. И в годините на 
съзряване, на порастване като човек и жена, ви-
наги съм се връщала към нещата, които те са ми 
казвали. В подходящия момент съм се сещала и 
са ми помагали. Те са ми дали голямата основа, 
морал. Освен семейството ми, те ме  оформи-
ха като личност. Моралът ми, чувството ми за 
справедливост, за красота, за театър – голям 
учебник са ми! Благодарна съм на съдбата за сре-
щата си с тях. Срещите са ми няколко дотук – 
едната е с родителите ми, другата със сина ми, 
третата е с учителите. Щастливка съм ! Дори, 
когато вече двама от тях сега ги няма, когато 
ми е трудно, мисля за тях и те ми помагат. Мно-
го ги обичам. И Николай Поляков, разбира се, но 

говоря за тези, които ги няма. Те се допълваха във 
всяко едно отношение. Тодор Колев много ни по-
магаше в детайлите, в актьорската игра, много 
точно искаше преценка за самите нас, искаше да 
се наблюдаваме не на сцената, а в живота. Той 
беше цар на детайлите !

   Изключителни личности. Всяка дума, изре-
чена от тях беше мъдрост. Те ми дадоха само 
хубаво.

- Вие сте характерна актриса, но с широк диа-
пазон от роли. Имате ли предпочитана роля или 
роля, за която си мечтаете ?

- Нямам, никога не съм си мечтала за роля. Нико-
га не съм си поставяла такива цели в работата. 
Нямам желана роля. Обичам да играя интересни 
героини, дали са малки или големи роли – няма зна-
чение. Въпросът е в персонажа да има събитие, 
да има нещо, което го променя. Дали той ще се 
промени или не, става ясно в процеса на работа-
та. Искам да играя роли, в които да преодолявам 
пречки. В повечето случаи нещата идват от са-
мите нас. А чрез ролите пък попадаме в разни си-
туации от живота. В този смисъл, ако ролята, 
образа, героинята е интересна, богата, аз и като 
човек се развивам. Това ми е основното в тази 
професия – да се развивам като човек.

- Защо решихте да станете актриса ?
- За да бъда различна. 
- Какво е за вас театърът ?

В „Декамерон” от Джовани Бокачо, реж. Диана Добрева, 

Театър „Българска армия”
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- Театърът е нещо, пред което се прекла-
ням. Което ми дава духовна храна. Той е ма-
гия, вълшебство, празник, отговорност, слово. 
Щастлива съм, че заема част от живота ми.

- Вие сте в трупата на театър, в който умело 
са преплетени няколко поколения актриси. Приема-
те ли приемствеността между тях и от кого се 
учите в професията си ?

 - От абсолютно всички. Има приемственост 
– както мене са ме приели, така и аз приемам 
по-младите. Интересното в нашия театър е, 
поне откакто аз съм в него и от това, което 
чувам от големите  актриси, е именно тази 
приемственост. Аз се уча от всички. От всички! 
То си е учене. Приемствеността е пъстротата, 
цветността, разнообразието.

- Имате ли образец в професията си и кой е 
той?

 - Откакто започнах да разбирам нещата, да 
ги усещам, хайде да не казвам разбирам,  има мно-
го актьори, които харесвам. Когато бях малка, 
преди да вляза във ВИТИЗ, когато ходех на кино 
или на театър с родителите ми, много бях впе-
чатлена от Руси Чанев, от Тодор Колев и от 
Катя Паскалева. Помня, че те ме вълнуваха мно-
го.  Впоследствие влязох, завърших ВИТИЗ, станах 
актриса и списъкът се удължи. Темата, въпросът 
ви е труден и се старая да не забравя някого. И 
Велко, и Наум. Мисля, че в България има прекрасни 
актьори – имало е, има и ще има. Особено, ако за 
актьора му е важно пътя му като актьор, като 
личност.

- Колко високо вдига летвата в своята професия 
актрисата Анастасия Ингилизова ?

- Ами вдигам я. Обичам да я вдигам. Колко ? 
По-високо от всеки следващ път. Ако не съм успя-
ла да я прескоча, я прескачам следващия път – ако 
Бог е решил. Всеки път поне с по един сантиме-
тър. Няма как!

- Кое е най-важното за актьора днес ?
- Винаги е било важно, а особено сега характе-

рът на човека. И личната хигиена – как и какво 
правиш, кога го правиш, кое е важно, кое не е 
важно, да можеш да ги отсяваш тези неща. Да 
имаш характер. Защото винаги е трудно. И мо-
рал. А моралът е свързан с хигиената. В това 
време, в което живеем днес, важи с особена сила 

– объркано време от самите нас и от тези, кои-
то ни управляват. В това време най-силната 
институция си остава изкуството. Музиката, 
театърът, киното, изобразителното изкуство. 
Въпреки всичко имаме много силни личности, го-
леми герои, но в миналото. Примери могат да се 
взимат и от мъртвите, и от живите.

- Има ли значение политическата конюнктура 
за настоящето и бъдещето на театъра ?

- Има дотолкова, доколкото е започнато нещо, 
реформа, машината е задействана и трябва да 
продължи. Особено, когато машината работи. В 
изкуството най-важното е качеството, не коли-
чеството. Изкуството не трябва да се измерва 
само с пари, а да дава духовна храна. А и трудът 
на всички, които го правят, трябва да бъде оце-
нен. Една нация се крепи на културата си. Надя-
вам се това да се осъзнава от всички, които ни 
ръководят – сегашни и бъдещи. Искрено се надя-
вам да няма политика в изкуството.

- Вие сте предимно театрална актриса, но се 
снимате и в киното. Изиграхте чудесно ролята 
си в телевизионния сериал „Дървото на живота“. 
Имате ли предпочитания към един от двата 
жанра, едно от двете изкуства ?

- Проявих интуиция, а и имах късмета за 
„Дървото на живота“. Той ще има втори се-
зон. Нямам предпочитания към едно от двете 
изкуства, но за нищо на света не бих се отказа-
ла от театъра. Живият контакт всяка вечер на 
сцената е голяма работа ! Тече някакъв невъобра-
зим поток, в който си ти, партньорите ти и 
публиката в залата.

- За какво си мечтаете и с какво се занимава-
те, когато не сте на сцената или пред камерата 
? Освен синът ви Деян има ли нещо, което осмисля 
живота ви и на което се уповавате ?

- Най-важното нещо в живота ми, откакто се 
появи, е синът ми Деян. Не казвам отивам на рабо-
та - моето хоби, когато съм извън семейството 
ми, е театърът, изкуството. Държа в свободно-
то ми време да бъда със сина ми, с любимия ми 
човек и със семейството ми, с което имам силна 
връзка. И разбира се, пътешествията. Обожавам 
да пътувам. Не се отказвам и от приятелите си.

 Лилия Динова
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Драматизация  (Димитър Стоянович) на прочу-
тия роман на В. Юго „Парижката Света Бого-
родица” се поставя за първи път на сцената на 
Театър „София”. Не знам какви са мотивите и 
творческата провокация, накарали Лилия Аба-
джиева да се заеме с това емблематично произве-
дение на романтизма. В този неин театрален 
вариант - визуализация на романа, тя няма нищо 
общо с изградената за себе си представа, че е 
постмодерен режисьор, неспазващ ограничения-
та на традициите и клишетата при работа с 
класически материал.
Възкресяването на този литературен паметник 
на романтизма в класическия му вид, без да са 
потърсени и намерени връзки със съвремието и 
сегашните зрители, е все едно връщане отно-
во на мода на кичозните щамповани ковьорче-
та от едно време, които ги имаше по селата, 
сложени над пружинените кревати с метални 
табли - идилични пейзажи, красавици и лебеди 
на фона на нереално пухкави, изписани облачета 
и синьо небе. Романът е версия на многократно 
експлоатираната история за любовта между 
противоположностите или иначе казано за 
Красвицата и Звяра. Не знам кой е адресатът 
на това представление и за кого би била вълну-

ваща наивната история на непълнолетната ти-
нейджърка Есмералда, простовата и неопитна, 
чието единствено забележително качество 
е физическата красота, с която предизвиква 
страст у четирима различни мъже. 
Ако идеята е връщането на зрителите към хи-
перболизираните героични  чувства и страсти 
на романтизма, към клишираните „вечни” теми 
(вяра в доброто, възторг от красотата, надмо-
щие на чувствата над разума, любов, коварство 
и т.н.,), то това е наивно и нелепо във време-
то на постмодернизма, отрекъл възможността 
за съществуване на „вечни” ценности. Ро-
мантизмът и неговите клишета все още съ-
ществуват в сапунените сериали и холивудски-
те филми-мелодрами, които залагат на сигурни 
и познати схеми, отработени многократно и 
доказали ефективността си като въздействие 
върху хората. Не знам дали такова въздействие 
е целта и на това представление, но дори и да е 
така, опитът е неуспешен. 
В анотацията на представлението и в свои 
интервюта Л. Абаджиева и Д. Стоянович гово-
рят за „драматическа поезия и съдържание на чо-
вешката индивидуалност, борба на добро и зло, 
красиво и грозно, надмощие на чувствата над 

ЗАЩО И ЗА КОГО?

М Е Л П О М Е Н А 
Б Е З  Г Р И М

ДВЕ МНЕНИЯ 
ЗА „ПАРИЖКАТА СВЕТА БОГОРОДИЦА”

ПО В. ЮГО, РЕЖИСЬОР ЛИЛИЯ АБАДЖИЕВА, 
СЦЕНОГРАФ ВАСИЛ АБАДЖИЕВ,  ТЕАТЪР „СОФИЯ”

Николина Делева
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разума, свобода на човешкия дух, страст, терза-
ние, болка, милосърдие и състрадание, търсене 
на вярата, извисяване към Бога и падение” и др.
За съжаление тези красиви фрази не са намери-
ли своето убедително въплъщение в спекта-
къла. Вместо големите страсти, при повече-
то главни персонажи има бутафорно и външно 
изобразяване на чувства, което едва ли може да 
предизвика емпатия, съпреживяване и катарзис. 
В драматизацията романът е окастрен до ске-
лет, с набързо пришити отделни части, които 
стоят като кръпки и не създават впечатление 
за цялост. Проследени са основните сюжетни 
линии, но доста наедро и окрупнено. Герои-
те се появяват  на сцената без кой знае какво 
представяне поотделно, и на моменти тяхна-
та предистория  и взаимовръзка един с друг не 
са много ясни, което пречи на проследяването 
на взаимоотношенията и събитията в спекта-
къла. Вероятно се разчита на това, че произве-
дението е познато на публиката, но ако някой 
не е чел скоро романа или не го е гледал на филм, 
може и да не се ориентира съвсем ясно, но какво 
пък - на кой му е нужен смисъл и свързан разказ 
в днешната визуална култура, залагаща основно 
на сетивно въздействие, а не на търсене на ло-
гика и смисъл? 
Въпреки, че в това представление Л. Абаджие-
ва се е отказала от характерните за нейния ре-
жисьорски метод пародиране, ирония, отстра-
нение, травестиране и размяна на ролите на 
персонажите, е останала вярна на себе си в 
това, че словото не играе главната  роля. Взаи-
модействията и диалозите между персонажите 
съвсем не са основното, и словото е избута-
но на заден план от декор, визия, движенческа 
партитура. 
Лошо са разчетени действието и ритъмът на 
спектакъла, поместени в двата и повече часа 
продължителност. Има прекалено много неми 
сцени, в които нищо не се случва, а се разчита 
на музика, пушеци, осветление, въртящия се де-
кор, шума и суматохата, създавани от масовка-
та на актьорите, мятащи се и подскачащи по 
сцената, които трябва да създават илюзията 
за динамика. Представлението е дълго и мудно, 
и на моменти доскучава.
Говорната техника на повечето от актьори-

те е ужасна, малко се разбира от това, което 
казват или крещят, докато се надвикват с 
музиката - например в сцената с „Двора на чу-
десата”. Остава неясно и каква е идеята зад 
неколкократно повтарящият се стих за съня, 
който няма нищо общо с Юго и неговия роман, 
както и за озвучаването на действие, развива-
що се в Средновековието, с тракане на влак, 
дискотечни ритми и звън на телефон. 
Малко са актьорските попадения в спектакъ-
ла. Фаталната Есмералда в изпълнението на С. 
Халачева е миловидна и наивна, но няма темпе-
рамент и очарование, които биха могли да 
предизвикат умопомрачителна любов и непрео-
долима физическа страст. Образите на Пиер 
Гренгоар (Ю. Малинов) и Феб (М. Гяуров) са ре-
шени еднопланово като дървени кукли от „ко-
медия дел арте” и залитат в посока на типаж 
и характерност – поета-идеалист, изкуствен 
и маниерен, и хубавеца-военен, повърхностен и 
примитивен женкар. Другите два мъжки обра-
за в изпълнението на Пл. Манасиев-Клод Фро-
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ло и К. Врачански-Квазимодо са по-убедителни 
и наситени с истинско чувство. Сцените с 
участието на Квазимодо са най-въздейства-
щите в представлението и тази роля изважда 
наяве добрите актьорски качества на К. Вра-
чански. Впечатляващи са както физическите 
му качества (почти през цялото време той 
се придвижва с маймунска ловкост и пъргавина 
по декора, едновременно с това гърбав и на-
куцващ), така и работата му с мимика и глас.
Другото от спектакъла, което си заслужава да 
бъде видяно, е прекрасната сценография на В. 
Абаджиев - стилизираната конструкция на ка-
тедралата върху въртящия се кръг на сцената, 
с готическите фигури на чудовищни демони по 
фасадата. Оригиналното сценографско решение 
парадоксално превръща тежкия, непоклатим 
монолит на реалната катедрала в подвижна и 
променяща се част от декора, която има са-
мостоятелна роля в представлението. 
Сценографията е ефектна, но може би не 
съвсем функционална и използвана по подхо-
дящ начин. Спуснатите бели платна от две-

те страни на катедралата в началото на 
представлението ограничават видимостта 
на действието за седналите в страничните 
крила на залата зрители. В някои моменти 
ролята на сценографията сякаш е сведена до 
това да се даде пространство на актьорите 
да се катерят по нея, като на моменти не е 
съвсем ясно защо това се случва и какво общо 
има с действието.
Финалът е размазан и неясен - за разлика от рома-
на, в който Есмералда открива майка си, от коя-
то е била открадната като дете и отгледана 
от циганите, тук това не се случва. Епичното 
описание на Юго на щурмуването на катедра-
лата от скитниците, тук е заменено от лудо, 
безцелно катерене по декора. В театралния ва-
риант виждаме мъртвата Есмералда, но не ста-
ва ясно каква е причината за смъртта й, докато 
по автор тя е екзекутирана на площада.
Красивата захаросана приказка в стила на 
ретро романтиката, нагиздена в стари данте-
ли и поизтупана от пудрата, едва ли ще трогне 
някой до сълзи или ще го наведе на размисъл. 

 Когато става дума за дрматургичния или 
сценичния вариант на даден роман,  вина-
ги имаме предвид първоначалното литера-
турно произведение. Обикновено на сцената 
се поставят романи, които са популярни и 
които са получили одобрението на чита-
теля. Можем да си спомним сценичните ва-
рианти на „Под игото”, ”Осъдени души”, 
”Казаларската царица”, ”Престъпление и на-

казание” „Принцът и просякът „ „Железният 
светилник”...  В поставянето на сцена на да-
дено произведение, което не е писано спе-
циално за театър, има нещо, което е винаги 
много важно – това е любовта на публиката 
/читателите към първоначалния вариант на 
произведението. Ние отиваме в театъра, 
за да видим сценичния вариант на това ина-
че епично произведение. И се надяваме да ни 

ПОЛИФОНИЧЕН 
СПЕКТАКЪЛ

Ивон Димитрова
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хареса  спектакъла. Разбира се не е възможно 
да има пълно покритие между романа и сце-
ничния му вариант. Никой не си би и помислил, 
че е възможно една книга от 500, а понякога 
и от 1000 страници да бъде поставена на 
сцена в пълния си вариант само за 2, дори и 
за 4 часа – времето, в което обикновено се 
вмества  театралния спектакъл. И затова се 
налага авторът на драматургичния вариант 
да направи съответните съкращения (дра-
матизация Димитър Стоянович), които не 
винаги осакатяват произведението. На сце-
ната ние виждаме онова, което в романа се 
нарича сюжет – в драматургичния вариант се  
набляга на отношенията между отделните 
герои и на техния вътрешен живот. Описа-
нията, епитетите, хиперболите, метафори-
те и сравненията тук отстъпват място на 
вътрешния свят на героите. Този вътрешен 
свят е концентриран главно в актьорската 
игра и конфликтите. Онова, което Вазов, Юго, 
Достоевски и други автори са описали в про-
дължение на стотици страници, тук  трябва 
да бъде разказано чрез словото, движението 
и действието, чрез сценографията, костюма 
и музикалното оформление,  чрез умелите ре-
шения на режисьора. И разбира се не бива да 
пропускаме условността на театъра.  
Познавам доста хора, които за подобен род 
спектакли казват :” Не мисля да го гледам. Чел 
съм книгата. ” Или: „Гледал съм филма”. И може 
би са прави за себе си. Но не знам доколко. 
Спектакълът на Лилия Абаджиева „Парижка-
та Света Богородица” по романа на Виктор 
Юго в Драматичен театър „София” буди 
точно такива мисли. Хората от средното и 
по-възрастно поколение са чели романа на Юго 
още в юношеските и младежките си години. И  
всеки от тях отива в театралната зала за да 
види доколко  сценичният вариант отговаря 
на онова, което е останало като спомен след 
прочита на книгата. Може би по-младите 
(не всички, разбира се) не са чели книгата. Те 
влизат в театралната зала, за да видят една 
история – колкото романтична, толкова дра-
матична и трагична. И може би ще останат 
доволни от онова, което ще видят. 

Мисля че Лилия Абаджиева е направила един 
наистина зрелищен спектакъл. Сполучлива-
та комбинация между актьорска игра, му-
зика, сценография и киноефекти прави „Па-
рижката света Богородица” един наистина 
впечатляващ ансамблов спектакъл.  Тук има  
три действуващи лица, които се открояват 
– Клод Фроло (Пламен Манасиев), Квазимодо 
(Калин Врачански)и Есмералда (Симона Хала-
чева). Съвсем не искам да омаловажавам сце-
ничното присъствие на останалите актьори, 
които играят в спектакъла. Но техните роли 
остават епизодични. И затова присъствие-
то на сцената на Михаил Милчев, Росен Белов, 
Мартин Гяуров, Николай Антонов  създават 
онзи хор, така необходим при сценичното 
представяне на едно епично произведение. 
Така на сцената се получава едно полифонично 
звучене, което със сигурност  е търсено от 
режисьора. 
Специално място искам да отделя на трима-
та актьори, пресъздаващи главните роли в 
този спектакъл.  Клод Фроло на Пламен Ма-
насиев  е премерен и сдържан. Но в същото 
време актьорът успява да разкрие пред нас 
развитието на образа. Защото зад тази мни-
ма добродетелност и набожност се крие един 
низък човек, готов да унижи и дори да убие, 
заради страстта си. Знаем какво е отноше-
нието на Юго към църквата и фалшивата мо-
ралност. Именно това отношение на автора 
Манасиев успява да предаде на сцената. Него-
вият Фроло не е злодей, той е дори доброна-
мерен в началото. 
Но в хода на действието актьорът разкрива 
истинския образ на героя. Чрез умелите
гласови характеристики и подходящи пластични 
действия, чрез преминаване от спокойния тон 
към злъчността и яростта актьорът навлиза в 
тъмната страна от характера на героя, която 
чертае болни амбиции и страст. И така пред нас 
израства злодеят Фроло. Защото аз-ът е взел връх 
. С умели гласови характеристики и пластични 
движения Манасиев разкрива не само амбицията 
на героя си, но и пълната му духовна нищета. 
Може би пълна противоположнаст на образа 
на Фроло е този на Квазимодо. 



18

Година LXVII, брой 7-9, 2013

Знаем от романа на Юго, че това е едно 
уродливо същество, но въпреки физическото 
си несъвършенство той носи нещо красиво и 
възвишено в себе си.  Може би любовта е тази, 
която превъплъщава. И тук е необходимо да 
си припомним  същността на конфликта в 
драмата – стълкновение на жизнени позиции. 
Защото именно отношението към любовта е 
основа на конфликта тук. Начинът, по който 
Клод Фроло и Квазимодо усещат любовта и 
действат е основа в стълкновението. Защото 
любовта на Квазимодо възвисява, независимо 
от физическата му уродливост, а любовта-с-
траст у Клод Фроло принизява, унижава и 
убива.  С помощта на много сполучлив грим  
актьорът Калин Врачански пресъздава образа 
на Квазимодо. Бях наистина изненадана, кога-
то разбрах че точно той изпълнява ролята 
на Квазимодо.  Помня неговите роли в „Трима-
та мускетари”(Д’Артанян) и в „Коварство и 
любов”(Фердинанд) на същата сцена. Но Вра-
чански показва, че не разчита на физическите 
си дадености и не се бои да се превъплъти в 
ролята на едно уродливо същество.  С изклю-
чителен усет и премереност, без излишни 
движения и мимики, но с великолепна пласти-
ка,  актьорът ни убеждава в истинността на 
образа. Удивително е как той почти през ця-
лото време виси на тези железа на сцената, 
маркиращи стените на църквата. 
Симона Халачева е жизнена и убедителна в ро-
лята на Есмералда. Разбира се, нейният образ 
символизира красотата и невинността, 
които в романите на Юго са характерни за 
положителните женски образи. Актрисата 
притежава много добра пластика и гласови 
характеристики на образа, има и необходи-
мия драматичен заряд. Може би е необходима 
още малко дълбочина, но с течение на време-
то се надявам и това да стане. 
Бих искала да отделя специално внимание на 
двамата млади актьори, които се въплъща-
ват в ролите на Пиер Гренгоар и Феб дьо Ша-
топер. Гренгоар на Юлиан Малинов е поет и 
бунтар. Героят носи нещо от романтичния 
бунт на самия автор. Малинов успява да зая-
ви присъствието си  в спектакъла и още 

по-важно – да предаде самотността на ро-
мантичния герой , така характерна не само 
за творчеството на Юго, но и за цялото 
направление на романтизма. 
Феб дьо Шатопер на Мартин Гяуров ни 
убеждава в празнотата и суетността на 
героя – един приятен на вид млад човек, но 
неспособен да обича. Гяуров разкрива образа 
с лек коментар и убедително засвидетелства 
актьорския си талант. 
Режисурата на Лилия Абаджиева е ярка и впе-
чатляваща. Тук трябва да бъде отбелязано 
единството между режисурата и сценогра-
фията. Защото сценографията е не просто 
фон, а действуващо лице. Изключително спо-
лучливата работа на Васил Абаджиев прави 
сцената красива и впечатлява. Там, където 
е необходимо, се спуска решетка и зрителят 
добива усещането, че се намира пред стени-
те на църквата;

Пламен Манасиев и Симона Халачева
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там, където действието изисква да бъдем 
вътре в църквата – сцената е отворена.
И зрителят  се озовава под купола на църква-
та.  Желязното скеле, по което Квазимодо /
Калин Врачански  се катери е една условност, 
но то ни внушава, че това е самата стена на 
църквата. И наистина тук можем да говорим 
за сценографията като за действащо лице в 
спектакъла. 
Музикалната картина е като на кино – през 
цялото време звучи музикалното оформление 
на отделните сцени  и то допринася за ця-
лостното внушение на спектакъла. 
И разбира се  трябва да се отбележи и ролята 
на ансамбъла. Внушението за ролята на наро-
да в хода на историческите действия. За са-
мия автор тази роля е много важна. Защото 
именно народът е носител на онези бунтовни 

и революционни идеи, които ще доведат до 
някаква промяна. Абаджиева умело е вплела в 
хода на действието тези мотиви – за народа 
и бунта, за движението напред, за това, че 
не може да се живее по стария начин. Поява-
та на градските жители на сцената, техните 
разговори и коментари и по-късно тяхното 
включване в хода на събитията, представено 
в спектакъла чрез театрални въздействащи  
движения и катерения по скелето, разкриват 
това виждане за ролята на народа в хода на 
събитията. 
Спектакълът е едно движение напред, устрем 
и бунт срещу  лицемерието на властимащи-
те и застоялостта на времето. И смъртта, 
която идва на финала, е колкото трагична, 
толкова и оптимистична. Защото тя вещае 
смъртта на старото и един нов живот. 

поетика на елегантната 
театрална чувственост

    „Хората от Оз“от 
Яна Борисова, 

реж. Галин Стоев, 
Театър 199

Елица Матеева

Липсва ли ви чувствително, красиво, емоцио-
нално зареждащо изживяване в българския теа-
тър? Пътешествие, което не предизвиква 
агресия, а те подтиква да общуваш смислено, 
дори да изискваш нормално общуване? Колко 
често ви се случва след спектакъл, да напуснете 
театралния салон с желание за живот и вяра в 

живота? Спектаклите на Галин Стоев с драма-
тургията на Яна Борисова са отговор на тези 
въпроси. Наскоро след срещата ми с „Хората 
от Оз“, в рамките на МТФ „Варненско лято“, си 
позволих да напиша статус в социалната мре-
жа, в който споделих следното, че ако повече 
хора от България се опитат да бъдат „Хората 
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от Оз“, ситуацията тук щеше да е различна. И 
ето ситуацията се променя, навън все по-често 
откривам озарени от идеята да се живее 
смислено „Хора от Оз“- хора с позиция, с отно-
шение, с отговорност. 
    В драматургията на Яна Борисова битът на 
ежедневието в неговата изострена социална 
патетичност е дефицит. В тази драматургия 
не коментират количествеността и пара-
доксите на родното битие. Именно в този 
дефицит на революционна, социална ангажи-
раност се е случва най-чистата социалност. 
Дори за непрофесионалиста-театрал е ясно: 
днес българската публика има нужда от оми-
ротворяване, от вглеждане в душата си, а не 
от театрални крясъци. Погледът навътре в 
себе си е опит да възстановим забравени или 
загубени ценности. В спектаклите на Галин 
Стоев, свързани с драматургията на Яна Бо-
рисова, живее предчувствието за постигане 
на възможна хармония. Раят е възможен, само 
ако копнеем по него, ако се стремим към него, 
ако осъзнаем като необходимост смисъла да 
бъдеш добър. Знам, че последното изречение 
звучи наивно, излишно поучително, но каква е 
вашата алтернатива?
   „Хората от Оз“ са приятели, те живеят 
заедно в обща сграда и сякаш всеки от тях е 
като кислород за другия. Готов е да направи 
компромиси с егото си в името на другия. „Хо-
рата от Оз“ обичат, знаят, че страстта не ви-
наги е еквивалент на любов. Имат памет за лю-
бовните рани, но обичат въпреки паметта- с 
озарение, с мечта. Да срещнеш персонажи като 
Ана (Цветана Манева), Мия (Радена Вълкано-
ва), Сарт (Стефан Вълдобрев), Труман (Атанас 
Атанасов) и Ервин (Вежен Велчовски) е вдъхно-
вяващо запознанство. След подобна среща е 
възможно отново да повярваш, че Дядо Коледа 
съществува и че най-важната находка в живота 
е ЛЮБОВТА! Зрителят се потопява елегантно 
в света на хора - съмишленици в единението да 
общуват красиво, спокойно.Писателката Ана 
се запознава с Мия и въпреки вътрешната си 
съпротива я допуска до личното си простарс-
тво. Въпреки негативното си отношение към 
някои съседи, Труман е любопитен и отворен 

за света на младите, готов да се притече на 
помощ, когато любовта терзае младостта. 
В „Хората от Оз“ по подобие на „Приятно 
страшно“ и „Малка пиеса за детска стая“, 
публиката постига уют в съприкосновение-
то с актьорската игра, режисура, с чудесните 
творчески решения на сценографията (Юлиян 
Табаков), с музиката на Саша Карлсон. В играта 
като израз се откроява детска спонтанност, 
освободеност, особено при актьорите Ата-
нас Атанасов, Вежен Велчовски. Атанас Ата-
насов е зарязяващо неочакван в излъчването 
си, в екстатичността на комедийната пара-
доксалност. Докато го наблюдавам имам чувс-
твото, че виждам своеобразна микстура от 
духа на времето на нямата кинокомедия, в ней-
ната изчистена романтична наивност. При-
съствието на актриса като Цветана Манева е 
другият силно въздействащ полюс на актьорска 
работа в представлението. Нейният персонаж 
въздейства с почти Конфунцианското си отно-
шение към света, с мъдростта и същевременно 
с отвореността към хората като ценност, не-
зависимо техните характеристики. 
  Както в „Приятнострашно“, така и в „Хора-
та от Оз“ се откроява определена движенческа 
сцена, в която актьорите отключват плътно 
своята спонтанност . В „Приятнострашно“ 
Вежен Велчовски танцува с лента, тук актьо-
рите скачат като деца върху своите специални 
ергономични столове. Изпитвам желанието да 
се включа в подобна игра, да бъда част от ра-
достта на живеенето, въпреки неговите пара-
докси.
  „Хората от Оз“ е спектакъл за невидимото, 
скритото, забравеното вътре в нас като емо-
ция, чувства, мечти. В детския роман на Лиман 
Франк Баум „Вълшебникът от Оз“ героите пъ-
туват към себе си и страховете си, за да ста-
нат по-силни, по-добри в уменията си, така и 
персонажите от спектакъла на Галин Стоев 
постигат магическата страна, магическата 
конвенция да живеят във вълшебство, в откро-
вение един за друг. Струва ми се, че фабулата, 
поетиката на всеки жизнен цикъл трябва да се 
родее с подобни опити-да превръщаме обикно-
вените дни във вълшебни.
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- Кой е основният „ви-
новник” за това да се насочи-
те към актьорската профе-
сия? На кога бихте изказали 
днес своята творческа и чо-
вешка благодарност за профе-
сионалния си избор?

- Основния „виновник” е 
самият театър. Защото 
като дете баща ми ме воде-
ше на представления в Мла-

АНА ВЪЛЧАНОВА
(Актриса от Сатиричен 

театър „Алеко Константинов”)

    Ана Вълчанова е едно от талантливите и запомнящи се име-
на от столичния театрален афиш. Завършила е ВИТИЗ „Кр.Са-
рафов” през 1990 г. в класа на проф. Николай Люцканов. Дебю-
тът й на професионална сцена е в спектакъла „Асансьора” от 
Георги Марков, дело на  ДТ „София”, в партньорство с актьора 
Максим Генчев. На негова сцена  тя играе в течение на 16 годи-
ни. През 2000 г. Ана Вълчанова става носител на „АСКЕЕР” за 
поддържаща женска роля за Анжелик Дидро в „Развратникът”, 
постановка на ДТ „София”. Съдбоносна за актрисата е срещата 
й с видния режисьор Иржи Менцел. С него е свързана работата й 
в две постановки: ”Машинописци” от Мърей Шийзгъл в ДТ „Сълза 
и смях” и „Къде  беше снощи” от Алън Ейкбърн, реализирани на 
сцената на Сатиричния театър. От 2006 г. до момента Ани 
Вълчанова играе в Сатиричния театър, на чиято сцена изгражда 
редица интересни роли: Георгина от „Радован III”, Лудичката от 
„Тапетите на времето”, Клеопатра от „Карнавал”, Жената от 
„Прелестите на изневярата” и др.

МАСА ЗА ДВАМА                          МАСА ЗА ДВАМА                          

В „Радован III” от Душан 

Ковачевич, реж. Рангел 

Вълчанов, Сатиричен 

театър, 2008 г.
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дежкия театър. 
Там се влюбих в 
тази професия, 
която ми се стру-
ваше много маги-
ческа. Мислех си, 
че само да стъпиш 
на този черен под 
и ставаш друг...  И 
сега, когато гледам 
п р е д с т а в л е н и е , 
което ми харесва, 
това усещане се е 
запазило. При по-
ложение, че „ви-
новник” за профе-
сионалния ми избор 
е самият театър, 
н а й - в е р о я т н о 
това трябва да 
бъдат актьори-
те, които тогава 
съм гледала и чии-
то имена не мога 
да изредя, защото 
в детството ми 
те са били зайци, 
кучета, кукли, а не 
актьори. Вече в 
малко по-съзнате-
лен период от жи-
вота ми имах спо-
мен от „Животът 
е сън” и „Дванайсе-
та нощ”, дело  на 
Военния театър. 
Така че причина за  
професионалния ми 
избор могат да бъ-
дат Иван Добчев 
и Леон Даниел, но 
би било твърде 
претенциозно от 
моя страна да им прехвърля отговорност за 
неща, които те може би не желаят.

- Кои са вашите учители в изкуството и 
какво те ви дадоха като творчески опит, като 
творческа позиция?

- В най-буквалния смисъл на думата учители 
са ми проф. Николай Люцканов и асистентите 
му Маргарита Младенова и Здравко Митков. 
Много съм благодарна на съдбата, че точно 
тези трима души ми бяха учители – ма-

В „Карнавал” , автор и реж. Камен Донев, Сатиричен театър, 2010 г.
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кар и различни не само като хора, но и като 
представители на различни типове театър. 
В този смисъл както аз, така и състуденти-
те ми, много бързо научихме, че театърът 
има много лица и след като виждаш 3, значи 
виждаш още 300 и ти ще избереш кой е твоя. 
Иначе мога да кажа, че съм получила от тях за-
ряд, те ме научиха на морал към театъра и ми 
дадоха занаят в ръцете. А  по принцип човек 
се учи непрекъснато и в този смисъл  много 
учители са се появявали в живота ми, без да 
подозират, че са били такива.

- Успяхте ли да се впишете в профила на 
театъра, в който работите от 2006 г.? 
Удовлетворена ли сте от атмосферата и от 
творческите задачи, които получихте през 
изтеклите години?

- Дали съм се вписала – едва ли аз съм човекът, 
който може да отговори на този въпрос. Що 
се отнася до атмосферата, аз харесвам голяма 
част от хората, които са тук. Смятам, че те 
заслужават повече от това, което са получили 
, и, за съжаление, не са имали възможността да 
покажат докрай своите способности. Едно от 
основните качества, които трябва да прите-
жава днешния актьор, е търпението – търпе-
нието да дочакаш своя миг и да си готов този 
миг никога да не дойде...

- Съгласни ли сте с твърдението, че добрата 
драматургия се ражда в преходни времена, кога-
то се прави преоценка на духовните ценности?

- Мисля, че не съм подготвена да отгово-
ря компетентно на подобен въпрос, но ми 
се струва, че добра драматургия е имало във 
всички времена. Мисля, че литературата 
въобще и драматургията като част от нея се 
нуждаят от сериозни традиции и натрупва-
ния, каквито ние недотам имаме. Смятам, 
че се появяват интересни млади хора, които 
пишат за театър, но по принцип мисля, че 
като цяло българската драматургия е по-ско-
ро литературна, а не театрална. Според мен 
в добрата драматургия  нещата не винаги 
трябва да се кажат открито, да не се демонс-
трират, да не се манифестират. Интересна-
та драматургия е такава, защото крие нещо, 
до което ти се иска да стигнеш.

- Кой е предпочитаният ви драматургически 

жанр? В постановки по кои пиеси от нашата 
и световната драматургия  сте се чувствали 
най-удовлетворена и сигурна като актриса?

- Няма да кажа нищо оригинално с това, че 
още от миналия век (а да не говорим за се-
гашния) чисти жанрове вече не съществуват. 
И като човек, живеещ сега, ми е трудно да 
кажа, че харесвам повече трагедия, комедия 
или драма. При всички обстоятелства мисля, 
а съм го и търсила като актриса ( може би и 
в живота изобщо ) дори и в най-черния жанр 
малко хумор. Но когато нещо е много добре 
написано, поставено и изиграно, жанрът за 
мен няма значение.

- Кризата на духовните ценности у нас и ду-
шевната нищета на хората не подкопават ли 
в голяма степен професионализма на българс-
кия актьор, не го ли правят по-обезсърчен и 
черноглед?

- Професионализмът на българския актьор е  
преди всичко  личностен проблем. Той е въпрос 
на възпитание, на хигиена и на издръжливост. 
И не би трябвало да има нищо общо с живота 
на улицата и дори с онова, което се случва в 
личния ни живот.  По принцип нивото на про-
фесионализъм е плод на затворен  личен избор 
и, за съжаление, тези, които го поддържат, не 
винаги са оценени, даже много често тяхната 
почтеност към професията дразни околните. 
Смятам, че трябва да има една задължителна 
норма за професионализъм и след това да се 
мери на кого талантът е по-голям.

- Според вас от какво боледува българския 
театър?

- Не съм сигурна дали боледува въобще 
българският театър. Не мога да не отбележа, 
че не съм достатъчно компетентна да отго-
варям на такива сложни въпроси. Аз просто 
съм една актриса. Това, което обаче смятам 
е, че е особено опасно и  вредно за театъра 
ни е обръщането към парите. Вредно е мери-
лото за изкуство да бъдат само и единстве-
но бройката продадени билети... Аз никога не 
забравям защо съм поискала да се занимавам с 
театър и няма да се съглася никога с превръ-
щането му в магазин „втора употреба”.

 Валентина Михайлова
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Константин Димчев- Диди
80 години от рождението му

AmArcordAmArcord

Много талантливи актьори са белязали пътя 
на историята на Русенския драматичен теа-
тър, но името на актьора Константин  Димчев- 
Диди  блести с някаква особена, приповдигната 
и привлекателна сила. Той е сред най-първите 
имена на артисти, които оформят темела на 
съвременното развитие на този театър. Зато-
ва неговото име винаги се споменава с уваже-
ние, преклонение и възхита. Защото той беше 
актьор, изтъкан от артистичност, аристокра-
тичност на поведението, енциклопедичност на 
ума -  една буреносна стихия от емоции, мисли, 
интелект и стълпотворение на житейски 
превратности.

Константин Димчев пристига в Русе  през 
1970 г., след като е бил вече в редица театри 
- „Трудов фронт”- София, преподавател във ВИ-
ТИЗ ”Кр.Сарафов”, Театъра на армията, театри-
те във Велико Търново, Плевен, Добрич. Много 
познат е и  от радиопредаването „Срещи с 
Коста” , от участията си в български филми. 
Той идва  като достатъчно известен и популя-
рен актьор.

По същото време в Русенския театър се 
включват и актьорите Климент Михайлов, 
Иванка Бенчева, Виолета Славова, Марина Пра-
шанова, театроведът Василен Васев, съвсем 
наскоро е пристигнал и режисьорът Слави Шка-
ров, а Васил Попилиев през есента на същата го-
дина е назначен за директор. Оформя се едно со-
лидно ядро от театрални творци, което дава  
насоката на знаменитото развитие на Русенс-
кия театър  през т. нар. златни  70-те и 80-те 
години. Присъствието на Константин Димчев 
като актьор и режисьор в този период е забеле-
жително. Затова и неочакваната му смърт  на 2 
декември 1984 г. година   е жесток удар не само 
за личността на актьора, но и за Русенския теа-

тър. Прекъсва се  един свръх интензивен, амби-
циозен, пронизан от разнолики страсти и мисли 
творчески живот. 

Константин Димчев беше актьор на пла-
менното присъствие в играта му на умна мисъл, 
изгарящи страсти, дискретна патетичност и  
неприкрита романтичност. Образите му се „за-
дъхваха” от проява на философичност, дълбока 
психологичност  и  усет да се открои драмата 
на образа във водовъртежа на живота. В сце-
ничното му поведение имаше яркост, графична 
острота и  социална релефност на образа. Тази 
преливаща от разнообразни емоции  и богати 
смисли  игра на актьора идваше не само от него-
вия талант, но се придаваше и от страстта му 
да бъде сред книгите, да  се изявява като една 
много начетена и имаща енциклопедични знания 
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личност. В играта му 
това личеше: героите 
му бяха свръхвъзбудими 
, с чувствителна психо-
логическа мембрана и  
остра социална реакция.

Константин Димчев  
има щастието да 
изиграе ярки роли от 
класиката и съвременна-
та драматургия, които 
в  пълна мяра разкриха  
високото му професио-
нално майсторство – 
метр Блазиус от „С лю-
бовта шега не бива” от  
А. дьо  Мюсе, старият 
Пешев от „Старият 
сервиз” от М. Величков, 
Стария от „Когато ро-
зите танцуват” от В. 
Петров, Петров от 
„Есента на един следо-
вател” от Г. Данаилов, 
Житов от „Босилек за 
Драгинко” от К. Илиев,  
Хайнриг Цицията от 
„Малкият Махагони” от 
Б. Брехт, Ялмар Екдал и 
д-р Стокман от „Дива-
та питаца” и „Народен 
враг” на Х. Ибсен, Пре-
зидентът от „Коварс-
тво и любов” на Шилер, 
Барона от „На дъното”  
и  Циганов от „Варва-
ри” на М. Горки, Анто-
нио  от „Венецианския 
търговец” на Шекспир и 
др.

Но ролята, която  
остава като своеобразна 
емблема на актьорското  му изкуство е Салие-
ри от „Амадеус” на П. Шафър. В нея той изрази 
всичките си мисли, емоционални трепети и фи-
лософски виждания за душевността и мисията 
на твореца, за разяждащата сила на гениалното 
и простосмъртното в нея.

Той се изявяваше и като режисьор. Направи 
редица постановки  в театъра, в операта  в 

Русе , както и някои те-
левизионни филми в ру-
сенския телевизионен 
център. Театралните 
му постановки носеха 
солидна психологическа 
правда, социален разрез 
на житейското явле-
ние, смесица от мета-
форичност и реализъм. 
Такава характеристика 
имаше режисурата му  на 
„Един неповторим ден” 
от Г. Крънзов, Очи в очи” 
от П. Панчев, „Стъклена-
та менажерия” от Т. Уи-
лямс, ”Цял живот дете” 
от  Е. Кестнер, „Големият 
род” от М. Минков и др.

Константин Димчев 
беше актьор и творец, 
който беше ценен не само 
от зрителите, но и от 
своите колеги, от крити-
ката. Спомням си, когато 
почина  през 1984 . проф. 
Любомир Тенев в про-
щално слово, публикувано 
във в. „Народна култу-
ра” изрече знаменателни 
думи: „Ударът е толко-
ва внезапен, неочакван, 
болката – така силна, че 
не  мога да внеса поря-
дък в мислите си. Но тя 
е болка на мнозина. Защо 
започва да  расте този 
вакуум в театъра ни? 
От нищо не ме е страх 
повече, отколкото от 
празните пространства 
в изкуството…” . 

Днес една камерна зала в Русенския театър 
носи името на „Константин  Димчев”. И това 
е един от малките жестове, които направиха 
сегашните театрални творци от Русе за уве-
ковечаване творческото дело на  Константин 
Димчев. Той остава един забележителен българс-
ки актьор, извоювал славата и  майсторството 
си на русенската сцена.

Автошарж
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ЗА КОНСТАНТИН ДИМЧЕВ -  С ОБИЧ И ТЪГА…

 ЦАРЕВА БЕЕВА – актриса:

Да се докоснеш до големия талант, до благо-
родния човек е наистина късмет и щастие. В Ру-
сенския театър Константин Димчев-Диди беше 
обичан, уважаван за всички качества, които 
притежаваше. Прекрасен актьор, високоинте-
лигентен постановчик, дружелюбен и усмихнат 
колега. Беше истинско удоволствие да работиш 
с такъв творец - окриляше всеки, поощряваше 
го  и по този начин му пома-
гаше.

Диди, ти наистина беше 
ярка звезда и щастлив е 
всеки, който е могъл да се 
докосне до тебе, до твоя 
талант, до творчеството 
ти. Усмивката и пламъкът 
в очите на Диди ни водеха 
нас, артистите, към дости-
гане на най-доброто от нас. 
Той често ме ползваше за 
партньорка и на естрадния 
подиум за различни празненс-
тва.Високата му инте-
лигентност и огромният 
му талант му помагаха в 
успешните  импровизации и 
публиката се смееше дълго и 
до сълзи.

Самият той беше изклю-
чително скромен, може би и 
затова малката камерна зала 
на театъра в Русе е назована на неговото име. 
Истинско удоволствие е за мен  да преминавам 
и по малката уличка в центъра на града, носеща 
неговото име.

Диди,  всеки докоснал се до теб човек и тво-
рец, няма никога да те забрави, така както и аз 
не мога да те забравя!

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ -  актьор:
С него, Диди, беше добре в театъра! Него-

вият пламък, ококорените му, жадни очи, гото-
ви  да погълнат света, любовта, чистотата, 
омразата – всичко привличаше с възхищението 
на  публиката. Да, с него беше добре! Със своя 
талант той задължаваше да му бъдеш достоен 
партньор  и да му отвръщаш със същата сила 
на игра.Да, ние бяхме добри партньори и зато-
ва  успехите ни, въздействието върху публика-
та бяха големи. И трупата ни тогава беше впе-
чатляваща и внушаваща уважение в българския 

театрален свят. Ех, с него 
беше добре!

ТАТЯНА ЦВЕТКОВА – 
актриса:

Мили Диди, не говоря за 
теб често и с кого да е. Но 
често си приказвам с теб, 
откакто те няма. В повече-
то случаи го правя, когато ми 
е трудно. Когато работата 
спори, човек е щастлив и не 
се сеща за изначалното. Ви-
наги разговорът се е случвал. 
Или ми намигваш, което зна-
чи: „Давай напред! Смело!“, 
или ме поглеждаш неразби-
ращо с големите кръгли очи, 
което значи: „Къде, моето 
момиче, не бива!“...

Сигурно това са нещата, 
които аз си въобразявам, че 
ще ми кажеш. Но това значи, 

че у мен има кутийка с театрални азбучни исти-
ни, създадена от теб за мен. Някаква ценностна 
театрална система, която е отвъд ежедневни-
те суети, отвъд милионите, дадени за чалга, 
отвъд злободневието и евтинията, oтвъд 
фалшивия блясък и провинциализма като начин 
на мислене, а не като географско понятие. В 
тази съкровищница, която ми завеща, едни от 
най-скъпоценните съвети са: „На сцената гле-
дай и виждай, слушай и чувай! Общувай, мисли 

К. Димчев/Хигинс в „Пигмалион”  от Б. Шоу, 

Театър „Трудов фронт”
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какво, защо и на кого, не как. „Как“ 
се случва след като си отговориш 
на предните три въпроса“. 

Колко лесно, нали? Липсваш ми. 
Благодаря ти!

КОСЬО СТАНЕВ – актьор:
Et incarnatus est.  „ Той се роди”.
Русе. Операта. Четири стъ-

пала, летяща врата, коридорът 
на гримьорните. Последната 
вдясно. Вратата се отваря с леко 
поскърцване и задира износения 
балатум на пода…

Стоя на прага и гледам. Трима 
са. Седят изкривено на столове-
те, всеки загледан на някъде. Върху 
гримьорката самотно се е наста-
нил един стар, почти виещ магне-
тофон, от който звучи Меса…
Меса в до минор.

И тримата плачат, без да се 
поглеждат. Всеки по своему. 

Слави Шкаров, Диди Димчев и 
аз. Магнетофонът скърца и със за-
видни усилия измъква от напрегна-
тата си лента онези звуци, които 
ме обсебват и до днес.

Анализите, споровете, 
възторгът и театралните пируе-
ти са приключили. Всички думи вече са изречени 
и музиката може да се роди. Няма да има повече 
думи, а само един дъх, лъх, който полита в своя 
устрем… Под лекия воал на акомпанимента, 
тънката дантела на флейтата и обоя, гласът на 
свой ред се превръща в инструмент, най-гъвка-
вия, най-протяжния, най-красивия. Чистият, 
настойчив, възторжен тембър се извисява до 
свода на небето в безкрайно ликуване.

Et incarnatus est… Моцарт. Голяма меса в 
до минор…Русе. 1983 година. „Амадеус” (Диди 
Димчев-Салиери, Косьо Станев-Амадеус, Слави 
Шкаров-режисьор на постаноката – б. р.)

 Внезапно Диди рязко се обърна и проточи 
ръцете си над облегалката на стола: „Славе, не 
му давай повече да чете, ще се обърка…Нека да 
стои и да ме гледа... Разбра ли бе, майно…Гледай 
ме…Така ме гледай. Смазващата сила на мла-
достта ти ми е достатъчна, за да те мразя…”.

Погледна ме над хлъзналите се по влажния му 

нос очила. Зениците му трепереха и пулсираха 
под прозрачната пелена на сълзите. Гласът му 
беше дрезгав и суров…През сълзите гласът му 
беше друг. Гласът му ликуваше и прекосяваше 
времето и пространството, омагьосваше сам 
себе си, омайваше ме и мен. Нещо прииждаше 
и витаеше във въздуха…Представата за абсо-
лютното…Омаята на истинността ни обзе-
маше и се случваше метаморфозата. Това вече 
не беше само глас, а присъда. Не беше само чо-
вешки дъх, а хармоничен бриз, който ни водеше 
отвъд облаците. Не беше вече някоя поредна 
пиеса, един пореден спектакъл, а всички. Всички, 
за които досега е имало и всички, за които ще 
има смисъл. 

Думите и самоличността губеха своето зна-
чение – раждаше се легендата, възхваляваща чу-
дото на битието. Русе. 1983 година. „Амадеус”.

Крум Гергицов

С Виолета Славова и Марина Прашанова в „ „Дивата патица” от Х. Ибсен, 

ДТ-Русе, 1977 г. 
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1. С кого ще разговарям – 
Десислава съвсем се изгу-

би; Деса Красова явно оста-
на из по-старите ти лични и 
творчески документи; Касиел 
Ноа Ашер продължи да сваля 
и хвърля зад гърба си дрехите, 
останали от Деса, а и нови; 
Настася Филиповна сама си се 
роди като проби електрона, 
стъпка черупките му, захвърли 
Достоевски, както се захвърлят 
рокли, и победоносно сега кра-
чи като кралица из facebook-а. 
Къде се събират на едно място 
тия четирите? Или това вече е 
невъзможно, а може би и забра-
нено?
- Ти, Кева, разговаряш с едно 
анти същество, с нещо по-
добно на анти Шива.. Най –
точно съм се описала в един 
текст, който създадох спе-
циално за спектакъла ми “Клер 
Мадам Соланж“, и той много 
лично разказва за Касиел, или 
както там й е името: “Какво 
животно е актьорът? В живо-
та си е никаквец, негодяй, сви-
ня. Хрантутник най-безотго-
ворен. Бедняк. Непростимо 

мръсен. Мерзавец. Нелеп 
сервилник. Пияница. Потъ-
нал в заеми, които никога не 
връща. Смешник в устата на 
слугите... и на богатите. Па-
чавра. Той бърка в раните и в 
задниците ви. Ненужно тяло 

под ритниците. Лицето без 
лице. Без Име. Изповедник на 
останалите: Идеалните, Не-
винните, Непогрешимите. 
Профайлърът за вашите на-
силия и низките ви тайни. За 
злото във душите на оста-

ГИЛ ДИИТЕ Рубриката води Кева Апостолова

КАСИЕЛ  
НОА 

АШЕР

ГИЛ ДИИТЕ

Касиел Ноа Ашер, сн. Александър Нишков



29

67 години сп. „Театър“ – паметта на българския театър

налите. За влюбванията, 
оргазмите, целувките, сълзи-
те, спазмите, ножовете в 
ръцете ви... Наблюдателят 
и изпълнителят на вашите 
желания. Актьорът е не-
годник. Дословно е негодник. 
Негодник в смисъл на мерз-
кия, безчестен смисъл на 
мерзавост. Крадецът на жи-
воти... Дяволът.“

2. Понеже и трите оби-
таваха/обитават едно 

тяло, да поговоря с него? Мно-
го театър в тая женска плът! 
Много арт! Много скоростно 
търсене и лудо намиране! Много 
сритване с приетото и утвърде-
ното като изказ, и много любов 
с оригиналното, току-що родено-
то в главата и на репетициите! 
Същинска полигамия! Обясни? 
Между актрисата, режисьорка-
та, текстописката няма ли 
поне една моногамна? 
- Някой беше казал: “Домът 
е там, където са нашите 
сърца“… През тази година сре-
щах и работих с хора, които 
създадоха за мен дом - уютен, 
изпълнен с аромат на обич 
и доверие… караха сърцето 
ми да бие лудо от вълнение. 
Продуцентите от Гала филм, 
които стоят зад филма “Джу-
лай“, ме научиха да виждам и 
най-незначителните бурмички 
в огромната машина, нарече-
на кино. Да бързам с песен на 
уста още по тъмно - всяка 
божа сутрин към снимачния 
терен - като за любовна среща. 
Те бяха и подстрекателите за 
авантюрата “Рокля Луна“ – 
първия ми киносценарий. Той 

вече се състезава за субси-
диране пред европейската 
програма “Медия“. “Ангелите 
на Касиел“-младите актьори 
Иво Желев и Силвия Станоева 
се превърнаха от ученици в 
учители - покрай тях разбрах, 
че постоянството е вълше-
бен талисман, пред който 
трудностите изчезват и пре-
пятствията се изпаряват яко 
дим. Хората от “Биограф“ ми 
подариха възможност да пиша 
в проектите си за творци, 
които обичам до побърква-
не: Среброто, Венци Занков, 
Симон Варсано, Мариус, Мила 
Искренова, Юлия Христова 
– достойни личности – да-
лече от чалга прожектори-
те и мазната жълтина, но 
ужасно важни за културния ни 
контекст. Проблемът е, че на-
шата култура е обвързана във 
Фаустовска сделка, в която 
продаваш твоята гениалност 
и таланти за привидна ста-
билност. В този смисъл вся-
чески се опитвам да изключа 
битовото ниво, а именно – че 
трябва и да се яде. И така съм 

свободна да дам най-съкрове-
ното от себе си в неща, кои-
то не мога да не случа. Всичко: 
кино, театър, писане… Изжи-
вявам остатъка от дните си 
като щастлива стопанка на 
една голяма къща, изпълнена 
със сърдечни срещи.

3. Ако не те познавах щях да 
реша, че Иван Станев те 

е направил като себе си – прили-
чате си!-, но не е. Дядо ти Йордан 
Спасов е актьор, баща ти Краси-
мир Спасов режисьор перфекцио-
нист по учебник, майка ти Рут 
Рафаилова – фантастичната 
Бланш от „Трамвай Желание” – 
постановка на баща ти... Как се 
става такова тяло, което днес 
да е символ на авангардна арт
-тоталност? 
- Аз притежавам тяло на жена 
и чувства на дете. Необхо-
димо условие, за да играеш. 
Всички тези хора просто 
отваряха по един прозорец в 
тъмният замък на собствена-
та ми ограниченост.

4. Нямаш страх, срам, свян 
от публиката. Пардон, 

страх имаш ли? Трябва ли публи-

„Клер & Мадам & Соланж - Игра на любов и смърт”

по Жан Жьоне, реж. Касиел Ноа Ашер, „Червената къща”
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ката да се насилва? Тоест, за 
властта на гледания театрален 
продукт над хората, купили би-
летчета за представленията?
- Училищата произвеждат 
хора, които са се научили да 
мислят в “ляво“ или “дясно“….
така те престават да 
мислят за себе си. Работата 
на актьора е да разширява 
този тесен хоризонт, да пре-
дизвиква безкрайността му 
като възможности и избори 
за живеене. Разбира се, че ме е 
страх …от всичко…Но предпо-
читам неизвестността и ди-
шането пред страха. Всяко 
представление е пътуване от 
начална гара...без покрив и за-
кон. Да поддържаш това усе-
щане във себе си и публиката 
е израз на вяра. Във век който 
е готов да унищожи тайните 
си една по една, тези пъту-
вания в театъра са самата 
мистериозност. Игра - Ва банк 
с опасността. Не знаеш какво 
те чака накрая ... насилие, лю-
бене с дъжда, морето и земя-
та, или просто апатично ръ-
копляскане.

5. Каква гражданка си?
- Гражданин на света с 

космополитно-ционистични 
възгледи. 

6. Ти имаш учители, които 
са те изпитвали и в учи-

лище, и във ВИТИЗ/НАТФИЗ, но 
учители в професията ти?
- Всеки един мой колега, който 
играе така както“птицата 
лети“, е мой учител….И Коко 
(проф. Кркор Азарян – б. р.) …лю-
бимият ми професор. Почти 
всеки ден се сещам за него..и 
за неговия най-важен закон, 
спазван от всичките му уче-

ници: 33. Научих се всяка ве-
чер да си казвам молитвите. 
Защото играя, както дишам - 
безразсъдно.
Моята майка Рут (актрисата 
Рут Рафаилова – б. р.) също е 
жив компас, огромно вярно 
око…не мога да си представя 
генерална репетиция, която 
тя да не гледа и след това 
цяла нощ да ми се кара….
Продуцентите ми от “Гала 
филм“ Галина Тонева и Ки-
рил Кирилов също ужасно ме 
респектират с опита, мора-
ла, харизмата си…Щастливка 
съм, че ми дават въможност 
да изуча правенето на кино от 
най-ниското стъпало….Че ми 
подаряват една наркотична 
работа зад и пред обектива 
на камерата. Превръщат ме в 
бойно куче, готово и смело да 
се хвърли в дълбокото на своя 
първи филм.

7. На теб самата преподава 
ли ти се? Какво, къде, как, 

с какви точно хора?
- Аз не съм и не мога да бъда 
преподавател. Аз съм по-с-
коро “търсач на таланти” 
и техен вдъхновител. Така 
се случи с “Ангелите на Ка-
сиел“ . Респектираха ме с 
дързостта си да атакуват. 
Иво и Силви не пилеят време-
то си в чакане на “идеалната 
възможност“. Като изключи-
телни хора, те казват “не“ 
на пошличкото, безпардонно 
халтураджийстване, с кое-
то разочароват определени 
кръгове от гилдията ни, но 
очароват публиката, дошла 
в залата да просвети и осве-
ти душата си. Приемат, че 
ще има поражения, загуби – но 

не им оставят “последната 
дума“. Разбрали са, че това са 
само неравности по пътя на 
големия актьор. Опитвам се 
да заслужа ролята на ментор 
пред тях: да поддържам ба-
ланс между натиск и насърче-
ние; уча ги, че ваксината 
срещу грешки не е в предпазли-
востта, а в риска. Не бъркам 
менторството със стремеж 
за популярност. Когато ра-
ботиш с извънредно даро-
вити личности, като двете 
ми “деца”, ти имаш мисия: 
да им дадеш смелост и сила 
да те надскочат в мечтите. 
И резултатите не закъсня-
ха :Ангелите са носители на 
ИКАР 2013 за Дебют, Награда 
за главна женска роля във Вра-
ца на Силви за “Клер Мадам 
Соланж“, номинация за полет 
в изкуството на фондация 
“Стоян Камбарев“. И това е 
само началото за тях. Светът 
ги чака. Съжалявам само, че 
в едногодишното ни, почти 
денонощно съжителство, 
допуснах малко повече агре-
сивна, емоционална атмосфе-
ра…но какво да се прави. Така 
е в големите любови …

8. На какво казваш „браво” 
в българския театър? На 

какво „фак” ?
- Страдам от нещо като 
клаустрофобия, не ходя 
често на театър, нито на 
светски събития. Но последно 
се възхитих на спектакъла 
“Заполярная правда“с режи-
сьор Георг Жано. Радикално, 
просто, смешено открове-
ние на герои, болни от спин. 
Като лекарство приех голя-
мата страст и истинност 



31

67 години сп. „Театър“ – паметта на българския театър

в играта на моите млади 
колеги : Ивайло Драгиев, Бла-
гой Бойчев, Краси Кузманова, 
Милена Ерменкова…свалям 
им шапка…рядко можеш да 
станеш свидетел на такъв 
тип присъствие: болезнено 
искренно ,същевременно оби-
чащо, опрощаващо, трогва-
що…без секунда цинизъм дори 
в псувните към Бог. Колкото 
до моето“фак“...причинява го 
нагласата на доста мои колеги 
да се отнасят към силата, коя-
то им е дадена, с небрежност, 
да сервират на публиката 
“зле претоплена манджа“,коя-
то вони от компромиси, лош 
вкус, политическа сервилност 
и долнопробни клишета. Да 
превръщат еротизмът в зле 
изпълнено порно. Театърът се 
дели на добър и лош. Добрият 
театър не се стреми да ста-
не част от определена ко-
нюнктура… тогава престава 
да е добър. Не е покорен, не 
се съобразява с манипулации. 
Добрият театър е уникален и 
нов. Винаги предизвиква уста-
новеното статукво и канони. 
Той не е декорация, а нещо, 
което предизвиква промяна, 
катарзис в живота на зрите-
ля. Той не е лоялен към евтина-
та, стандартна гледна точка 
– предназначена за ширпотре-
ба. Той копнее за неочаква-
ното, забележителното, 
човешкото. Тривиалното, по-
луфабрикатното изкуство не 
си струва усилията за създа-
ването му. То е ампутирало 
страстта. Стремя се да пра-
вя театър на Страстта. Тази, 
която нарушава привидното 
благоприличие, демагогския 

морал и панаирджийския умс-
твен ексхибиционизъм.

9. Девети въпрос: как се 
виждаш след десет годи-

ни, и много поздрави на Рут от 
мен.
- Преди няколко дни за първи 
път си сложих почистваща 
маска на лицето:от тези 
с т я г а щ и т е 
като гипсо-
ва отливка. 
И след 10 ми-
нути вече 
можех да се 
насладя на 
б р ъ ч к и т е , 
които ме 
очакват след 
10 години. 
Тази чудесна 
маска отбеля-
за първия ден 
от остатъ-
ка на моя жи-
вот. Замислих 
се. Не искам 
да омръзна. 
Не искам 
тази прека-
лено жълта 
пу бличност 
да ме износи 
и изхалтури. 
Не искам да 
съм болна от 
страшна болест, като левке-
мия например... Не искам да се 
сбъднат всичките ми желания 
– би било скучно. Искам да съм 
като златна боя,  върху която 
са плиснали катран. Това ми ха-
ресва. Смъртта, която всеки 
миг обсебва с черното си моя-
та вяра, любов, целувки…и все 
пак блестя.
P.S. Кевa, новото около мен 

е, че в момента ми е поверен 
кастингът на новият филм 
на Иван Черкелов “Семейни ре-
ликви“, че от есента ще имам 
своя агенция за универсални 
актьори т.е. пеещи, танцуващи, 
еднакво мощни като присъствие 
пред камера и на сцена, че за-
почвам съвместен проект с про-

дуцента на певицата Заз, който 
ще посветим на една от най-го-
лемите личности на ХХ век и в 
спектакъла ще се съчетаят 3Д 
технологии,  съвършена актьорс-
ка игра и глас, и последно - това 
е старта на киносценарият ми 
“Рокля Луна“ с продуценти Гала 
филм. Целувам те. К.

                                                                                                               К.А.

Касиел Ноа Ашер, сн. Нели Томова



32

Година LXVII, брой 7-9, 2013

ГЕРГАНА 
ПИРОЗОВА
Театровед

1. За търпимостта...Какви 
са взаимоотношенията ви 

с  Христо Мутафчиев – бил  ти се 
заканвал? Или е нещо незначително, 
обикновено театрално скандалче 
между критик и актьор/председа-
тел на САБ? 
- Връщаш ме в 2009-та година, 
когато написах във в. „Дневник”, 
като театрален наблюдател, 
статия за ИКАР-ите със загла-
вие „Културна скука по време 
на криза”. Колега от Съюза на 
артистите, който до този 
момент беше и мой приятел, 
след като прочел статията 
ми написа, че му се искало да ме 
набие. Поразително откровен 
бабаитски дискурс. Днес той е 
преподавател в НАТФИЗ. От 
друга страна мой преподавател 
пък ме поздрави за смелостта 
и откровено ме предупреди: 
„Гергана, с тази статия си изя-
де хляба.” Какво бях написала? 
Признавам си – нищо особено, но 
от това можем да си направим 
изводите каква е търпимостта 
у нас изобщо към критичното. 
Написах, че от въпросните но-
минации за ИКАР навява скука, 
че режисьорът Стоян Радев е 
направил „колебливо шоу”, че в 
номинациите присъстват част 
от комисията, че номинациите 
в категория „дебют” са по-скоро 
поощрителни, а не поради осо-
бени качества, и че са тягостни 

опитите на комисията да пре-
върне в герои мними таланти. 
Днес всичко това продължава 
да е валидно. Но защо го изброя-
вам? Заради дребнотемието и 
за съжаление, заради това, че 
сме свидетели на възраждането 
и силовото демонстриране на 
нулев толеранс към каквато и 
да било критика, което се пре-
върна в мода. Всичко това не 
касае само мен, защото стана 
креслив модел на поведение, чрез 
който йезуитски ни се внушава, 
че всяка критичност е „хейтърс-
тво” в този така позитивен 
век. Оттук насетне председа-
телят на Съюза на артистите 
като натурален човек при вся-
ка наша случайна среща свъсва-
ше заплашително вежди, няко-
га ме изместваше и по-грубо с 
рамо. От тези инфантилни де-
монстрации поне дузина колеги 
отбягваха да ме поздравяват, 
за да не си навлекат излишно 
напрежение с натуралния човек. 
От страна на ИКАР-ите ме „на-

казаха”, като повече не ме пока-
ниха на техен празник, нито на 
„Варненско лято”, където май 
все по-малко критици са канени. 
А на въпросния ИКАР през 2009-
та имах честта да съм персонаж 
в речта на председателя на САБ 
и пред гостите в голямата зала 
на Народен театър беше „бичу-
вано” моето фриволно поведе-
ние чрез познатия образ, който 
се лашкаше от „луда и злобна 
критичка” до „неграмотна” и 
„необразована”. Картината е тя-
гостно провинциална, пък и защо 
да не е. В офиса на САБ има само 
един софиянец. Ако очакваш да 
чуеш пикантна история от мен 
за схватки и скандали, ще те ра-
зочаровам.
За съжаление все по-ясно ста-
ва, че човешките отношения, 
подвластни на провинциални 
и примитивни амбиции, често 
остават на нивото на детските 
войни по махали, в които винаги 
има нужда от враг, за да се спло-
тяват редиците. Често в опи-
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та да се маскира безсмислието 
по-натуралните хора се увличат 
в демонстрация на власт и влия-
ние. Така година по-късно след те-
лефонно обаждане от страна на 
натуралния човек, бях забранена 
да коментирам като дългогоди-
шен театрален модератор в 
БНТ номинациите за ИКАР. Пък и 
цял министър на културата вече 
беше звънял в редакцията да ме 
уволнява от БНТ, без да знае, че 
не съм на щат, защото коменти-
рах преди това в ефир странно-
то поведението на театрална-
та гилдия, която търпя цяла 
година да бъде обиждана и нари-
чана „лумпени и тунеядци” от 
министъра на културата, а на 
въпросните награди угоднически 
ръкопляскаше на крак. При опита 
ми да разбера все пак защо БНТ 
си позволява да й бъде повлияно 
от страна на председател на 
съюз, ми се отвърна добронаме-
рено, че имам много душмани. 
Още в деня на „уволнението” 
ми от БНТ ми се обадиха от ка-
бинета на Вежди Рашидов, за да 
ме заплашват със съд, ако не съм 
предоставила некосвени доказа-
телства за думите му „лумпени 
и тунеядци”. Звънна ми  и Кра-
симира Филипова, с агентурно-
то име Вероника, която като 
шеф на дирекция “Театър” в Ми-
нистерство на културата, сме-
ни няколко министъра, но оста-
на като вечната Амбър там. 
Бях заплашена със съд, но ако съм 
искала да не ме съди, да съм му 
се извинила лично или публично. 
Реагирах яростно, събрах наивно 
папка с доказателства, а Краси-
мира Филипова се скри. Обикно-
вена ченгесарска история на 
сплашване. Последствията са, 
че спряха да ме дават по теле-
визора, а аз си направих театра-

лен блог и започнах да издавам 
списание. Но представи си, Кева, 
какви дивотии ми се случват 
на мен като нищожна част от 
обществото, най-обикновен 
театровед, който не се бърка 
в корпоративни интереси, ни-
къде не е на щат, не зависи от 
тези хора. А представи си ка-
къв е натискът над наистина 
съществените неща, събития 
и политически коментатори, 
които не отговарят на вкуса и 
интересите на властващите. 
Защо се случва всичко това? За-
щото, Кева, социалистическите 
чиновнически порядки не са на-
пуснали нито етажите на БНТ, 
нито манталитета на вкусили-
те от него наши съвременници, 
които за жалост копират оста-
налия им от младостта социа-
листически модел на успял човек. 
Но за мен истинският скандал 
всъщност е предателство-
то от страна на САБ и нейния 
председател към театрална-
та гилдия и почти любовните 
му отношения с тогавашния 
министър на културата Вежди 
Рашидов, докато той устрой-
ваше смъртоносния капан за 
българския театър, маскиран 
като „реформа”, докато затва-
ряха театри, докато десетки 
актьори останаха без работа 
и бяха унижавани и публично 
омаскарявани, докато пред ця-
лата общественост се внушава-
ше, че актьорът е лумпен, кой-
то трябва да спре смешния си 
плач, докато назначаваше „вре-
менно изпълняващи длъжността 
директори”, които по-късно се 
оказваха „калинки” или клоуни-ре-
ваншисти, най-после споходени 
от жадувания звезден актьорски 
миг като сами се разпределят в 
спектакли, докато излизаха до-

сиета на доносници сред редици-
те на директорите и от това 
не последваше никаква реакция, 
докато се всяваше страх сред 
театралите, защото само-
разправата ставаше пред очите 
им и това ги превърна в жалко 
бранещи 450-те си лева на месец. 
Няма да ми стигне мястото да 
изброявам всичките повреди, на-
несени от министъра на култу-
рата Вежди Рашидов, който  в 
ефир обяви, че най-близък прия-
тел му е мутрата Илия Павлов, 
който в налудно опиянение излъ-
га, че всички актьори взимали 
1000 лева плюс заплата всеки 
месец, докато се тупаше, че е 
построил музеи, в които, обаче, 
човешки крак не стъпва, докато 
демонстрираше мутренско-ба-
баитски манталитет и предла-
гаше Софи Маринова да пее в му-
зикалния театър, защото щяла 
да напълни салоните (поставе-
ният директор „калинка” взе, 
че наистина я покани, но циганс-
ката баронеса отказа, защото 
било трудоемко), докато унищо-
жаваше омагьосан от изпарения-
та на уиски и последното оста-
нало актьорско достойнство, 
докато размахваше в ефир папка 
с 500 благодарствени писма към 
него от гилдии. На кой нормален 
човек би му хрумнало да търчи с 
папки в ефир, за да доказва, че го 
харесват? А простата аритме-
тика показва, че са му благода-
рили по 13 пъти на месец – и пси-
хически здрав човек при такава 
атака би се раздвоил шизофре-
нично Бог ли е или пък шут.
На фона на всичко това нату-
ралният човек и председател 
на Съюза на артистите написа 
объркано благодарствено писмо, 
което започва в учтива форма, 
а към края сърце юнашко не 
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издържа и дружески кани Вежди 
Рашидов пак да му пийнат на 
маса от името на цялата гилдия.
Картината е потискащо призе-
мена и опростачена, Кева, а ти 
ме питаш за някакви скандалче-
та и заканителни погледи, кои-
то удивително ми напомнят в 
своята наивна актьорска семп-
лост на лошия Торанага сан от 
„Шогун”. Няма и дума да напиша 
за болестта, която извади от 
строя Христо Мутафчиев, защо-
то ползването на дивиденти от 
такава човешка трагедия е грях, 
който се пише на сметката на 
тези, които се ползват от нея. 

2. Защо не се задържа на щат 
в Театър „София”? 

- Защото нямаше как, след като 
съкратиха цял отдел, за да ме 
уволнят. Всеки мой опит да 
обясня събитията от тогава 
ще изглежда като реваншизъм. 
Достатъчно е да спомена, че дра-
матургът на театъра (Богдана 
Костуркова, стар чиновнически 
кадър) като една Малама стои 
на всяка премиера на вратата 
на театъра с черен списък с не-
желани от нея театрали в иначе 
държавния театър. В него освен 
мен присъстват уважавани хора 
от цялата гилдия като Мила 
Искренова, Асен Аврамов, Аве 
Иванова, които не са допуснати 
в театъра от един държавен чи-
новник. За бита и душевността 
на социалистическия труженик, 
изкушен от феодалните по-
рядки, е писано достатъчно, но 
в името на илюзията „театър” 
не аз ще съм човекът, който ще 
разкаже за обезкуражаващо не-
духовните работни практики и 
взаимоотношения в българския 
държавен театър.
По-важните въпроси тук са 

свързани с прозрачността при 
провеждане на конкурси за ди-
ректори на театри, достъпа до 
дълбоко пазените в тайна канди-
дат-проекти. А ужким трябва 
да можем да проследим доколко 
въпросният директор изпълнява 
поставените си цели и изобщо 
какви са те. Каква е компетент-
ността на кандидатстващия? 
И докога ще съществува изуми-
телният феномен да се явява 
само настоящият директор 
на дадения театър на конкурс, 
като се състезава със самия себе 
си? От какво е породено това – 
от страх, от липсата на компе-
тентни кадри или от дефицит 
на идеи? Едва ли. 
Тази година на ИКАР-ите връчиха 
на директора на „Театър София” 
Ириней Константинов награда 
за най-успешен директор. Искам 
да видя критериите на т. нар. 
„успех” – дали е поради завише-
ното качество на театралната 
продукция в театъра, спечелени-
те пари, наградите или гастро-
лите? Страхувам се, че изобщо 
театралните награди започнаха 
да девалвират, поради все по-
ясно различимите и неприкрити 
„лобита” в тях. Едно ме учудва. 
Доставя ли им удоволствие сами 
да се награждават?
И дали един артистичен шал 
около врата успява да прикрие 
дългогодишното участие в 
производството на театрална 
халтура - при все, че днес казват, 
че това не било мръсна работа, 
нали парите били истинският 
господар на театъра. 

3. Много активно „разлайваш 
кучетата” из просторите 

на facebook, хората те четат, 
харесват откровенията ти, еру-
дицията ти, вкуса ти. Държиш 

летвата високо, но доста хора, 
заглавия и арт-събития минават 
под нея приклекнали. „Приклекнал” – 
това ли е в момента състоянието 
на бг-театъра ?
- Ако българският театър е 
приклекнал от нещо, то това 
вероятно е от тежестта на 
непоправимите последствия от 
23-годишните опити да се ре-
формира системата. За съжале-
ние не съм окуражена да вярвам, 
че това би се променило. Всяка 
стъпка към някаква промяна за-
тяга смъртоносната примка 
около врата на държавния теа-
тър, докато не се разклатят не-
разрушимите и вечни „дружби” 
в съсловието, за които това 
безвремие е угодно.

4.  Имаш ли свой превод на 
израза „градивна критика”? 

- Не, на тази лекция отсъствах и 
до днес не успявам да разгадая до 
край съдържанието на терми-
на „градивна критика”. Някои 
актьори ми я превеждат като 
нужда от положителна крити-
ка, която да ги поощрявала, а 
не да обезкуражавала крехката 
им творческа природа. В този 
сложен мисловен лабиринт, по-
вярвай ми, често прозира ко-
кетната суета на артиста и 
неотминалите му детски бля-
нове за бляскави заглавия във 
вестниците. 
Но тук отново се връщаме към 
актуалната тема за нетоле-
рантността към критичното 
и агресивното налагане на уж 
поощрителния позитивен ПР. 
Тази всепоглъщаща медиите 
мистификация на привидната 
добронамереност унищожи 
голяма част от енергията на 
времето. Надявам се и знам, че 
всяко крайно поклащане на маха-
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лото в едната посока поражда 
ответното противоположно 
движение.

5. Влюбваш ли се в теат-
ралния талант на човек, 

или на теб ти трябва комбината 
„талант-човек”? Има ли еротика 
в професията  театровед/критик? 
Питам това, за да забравим, че сме 
недохранени, не добре облечени, не 
добре оценени, не добре отпочина-
ли, с не добро бъдеще и да се подсе-
тим, че все пак сме жени, а не ка-
мъни, които гледат театър и после 
политат натам с трясък?
- В този твой мелодрамати-
чен образ на театралната 
критичка, не виждам никакво 
съвпадение. Противоречи на 
обективността да се съглася, че 
не се храня, не съм добре облече-
на, че съм неоценена, уморена, без 
бъдеще и че ме мислят за камък, 
който се търкаля безнадеждно 
по улея. В този хоризонтално 
устроен кошмар можеше да до-
бавиш, че не се и къпят театро-
ведките, и тогава съм сигурна, 
че можем да обявим на глас – 
всички клошари са театроведи 
или още по-гръмкото и нелепо – 
театроведите са клошарите на 
своето време. Това е в кръга на 
шегата. Препоръчвам човек да 
не се занимава с нещо, което би 
го правил така нещастен като 
гореописаното.
Нямам патетично отношение 
към себе си и професията. Все-
ки застава със ценностната си 
система във всяка дейност, коя-
то извършва ежедневно, било тя 
интелектуална или физическа. 
Дали се влюбвам в талант? Още 
не ми се е случвало, но очаквам 
с нетърпение това чисто-
сърдечно вълнение. Все още оба-
че изпитвам удоволствие от 
възможността отстранено да 

се възхищавам на нечий талант. 

6. Обикновено критикът у 
нас пише статията си за 

50 или 100 лева, а в по-редки случаи 
и  много повече. С нея той често 
си навлича клетви и псувни до бога, 
сръдни и врагове до гроб. А  за чове-
ка – примерно режисьора - , за кого-
то критикът  пише, за своя труд 
е взел стотици пъти повече. Как за 
50 лева оценен твой труд, да пи-
шеш професионален отзив за нещо, 
което е получило за труда си  сто-
тици пъти повече, а сте и двама-
та под „шапката” на изкуството, 
наречено  ТЕАТЪР ?
- Никога не съм мислила, че мо-
гат да се сравняват в парични 
единици двете професии. Изви-
ни ме, но този въпрос изобщо не 
ми е интересен. Никога не съм 
приемала за лично отношение 
„сръдните и враговете до гроб”. 
Хората се възбуждат, афекти-
рат, пишат, понякога обиждат, 
но това е своеобразно доказа-
телство за съществуването 
на някакъв емоционален живот. 
Мълчанието е по-страшно.

7. Кои са пилоните, на които 
в момента се крепи театъ-

рът ни? 
- До голяма степен всеки от 
активните участници в българс-
кия театър е пилон, тухла в 
стената на българския театър. 
Действително, ако говорим 
за криза в театъра, защото 
за чувствителния човек това 
състояние е по-присъщо, то тя 
се изразява в малко срамния опит 
на талантливи режисьори да се 
нагодят към конюнктурата. 
Какво ще рече конюнктура? Това 
е странната смес от напълно 
хаотичната представа на по-
вечето директори на театри 
за естетическо, актуално и 
морално, в която не прозира 

никакво напрежение относно 
някакви дългосрочни културни 
стратегии, също паразитната 
мантра, че зрителят команд-
ва, а режисьорът изпълнява, и 
най-вече натискът на времето, 
който диктува в полудивашки 
консуматорски транс, че мечта-
ният зрител не иска никакво 
интелектуално напрежение, а 
зрелищност – всичко това оба-
че трябвало да се постигне и с 
малко пари. Представи си тази 
трудно изпълнима формула. С 
любопитство наблюдавам гъвка-
вите маневри на режисьори и ди-
ректори при избора на следващо 
заглавие. Понякога истеричният 
опит да се реши правилно форму-
лата тласка „производителите” 
към потискащо вулгарни реше-
ния, което за съжаление разкрива 
зле маскираните във времето 
несбъднати желания – например 
пет минутно фелацио на сце-
ната („Дон Жуан от Сохо”) или 
платнени цветни мъжки атри-
бути, кокетно пришити към 
триката на актьорите („Очи-
те на другите”). Примерите са 
много, но те са факт, поради 
отчаяният опит на твореца да 
прелъсти някакъв неясен обект 
на желанието, а не сам да се пре-
върне в обект на желание.

8. Смяната на поколенията 
стана пред очите ни пре-

ди 20-тина години. Но като че ли 
вече сме свидетели на успешното  
качване на сцената на най-новите 
имена от всички театрални гилдии. 
Твоите наблюдения, изводи? Скоро 
ли ще бъдат отместени от първа-
та линия  Явор Гърдев, Александър 
Морфов, Лилия Абаджиева, Мариус 
Куркински...?
- Върху дългоочакваните „мла-
ди” в театъра се стовариха 
през последните години неосъ-
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ществените блянове на много 
хора. Изпитвам съчувствие и 
едновременно с това отчая-
ние, заради нерешителността 
им да се противопоставят на 
иначе отричаните от тях ме-
ханизми на работа на държавни-
те театрални институции. За 
съжаление бяха притиснати в 
чиновнически примамки, ласка-
телства и известни дребни 
поощрения, чрез които реализи-
раха няколко независими проекта 
с колебливо качество (харесвам 
„Праехидно” на Гергана Ди-
митрова, но се потиснах от ди-
летантското ниво на проекта 
„Навреме” в Централна баня). Бо-
лестта на новия театър е неже-
ланието му да създава продукти, 
произлезли от личен опит, а 
механизирано копира чужди, 
вече превтасали представи за 
алтернативно. Това превръща 
опитите им в сурогатни и мъ-
чително клиширани в желание-
то си да ни скандализират и да 
ни разкрият някакви необяздени 
театрални фантазии. Но в край-
на сметка всяко поколение има 
нужда от това да се преживява 
като откривател. 
През този сезон се впечатлих 
искрено от проекта на Неда Со-
коловска Vox Populi в Червената 
къща, заради амбицията на ре-
жисьорката да създава актуален 
социален и политически театър, 
взрян в българския контекст, а не 
в абстрактното някъде-някога. 

9. Как се виждаш след десет 
години?

- Трябва да призная, че май ни-
кога не съм се опитвала предва-
рително да се конструирам 
в бъдещето. Нямам такава 
необходимост. Вероятно ме пи-
таш за професията „театро-
вед” и нейното бъдеще, кое-

то не е апокалиптично със 
сигурност. Достатъчно е да 
разгледаме английската и амери-
канската преса, за да видим, че 
всяка уважаваща себе си медия 
разполага с няколко театрални 
критика с различни подходи на 
отразяване на театралните 
събития. В последните две годи-
ни се активизира широко диску-
сионно поле в западната преса 
дали театралната критика е 
достатъчно обективна, влиза ли 
във взаимоотношения с реалния 
свят, дали критиката трябва 
да се пише от гледна точка на 
разбирателството, или може 
да бъде уязвяваща, каквито по-
някога са правещите театър. 
Полемиката се разгръща до спор 
между британски и канадски кри-
тици, като британските крити-
ци осмиват желанието на други-
те колеги да не се коментират 
например мъжките „атрибути” 
на актьорите, за да не бъдат уни-
жавани. В този спор британци-
те призовават към обратното, 
като твърдят, че репутация-
та на критиците е оставена 
под прицела на читателя, даже 
много повече, отколкото кри-
тиците си позволяват да съдят 
играещите. Изобщо доколко кри-
тикът действително трябва да 
бъде щадящ и обективен, се пи-
тат британските колеги. Това 

са актуалните въпроси на кри-
тика през последните години. 
Никъде не срещнах примитивни-
те и високомерни аргументи 
на българските театрали, че 
театралният критик е излишна 
и неработеща фигура в театъра, 
който може да бъде сплашван. 
Опитвам се да се сетя дали има 
западен актьор, който да излиза 
в ефир и да се оплаква от лоша-
та критика, че не го разбирала. 
А, повярвай ми, откровеността 
на британската критика не би 
понесла на нито един български 
творец, свикнал на щадяща и 
ласкаво-градивна критика. Това 
ще си остане дълбоко ганьовски 
патент на българския творец. И 
може би точно очакването кри-
тикът да е щадящ доведе у нас 
до неестествено разглезеното 
състояния на българския творец, 
капризно да мрънка в медиите, 
че не го обичат. 
Дискутира се евентуалната 
смърт на класическото разбира-
не за професията „театрален 
критик”, като се коментира, че 
това ще доведе до разцвета на 
блогърите, с уговорката, че сме 
заплашени от нахлуването на 
онези неподготвени комента-
тори, които непрекъснато 
ще откриват топлата вода. 
Британските критици напри-
мер мърморят, че младите не 
познавали Бекет, но можем ли да 
отнемем очарованието на всяко 
следващо поколение да се смята 
за първооткривател на новите 
форми. 
И затова е добре да следваме 
ценностите си, а не плановете си.
____________

 Важно: Засегнатите лица имат 
право на отговор         

                                                                                                 
К.А.
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 Не се ли изтощи Враца от този фестивал? 
Или пък фестивалът не се ли изтощи от дома-
кинството на това малко градче от Североза-
падна България – бедно, с обединен драматичен 
и куклен театър, за да се оцелее някак си, с 
трудно поддържан градски културен статус?

- Сигурен съм, че Враца не се е изтощила от 
най-стария (заедно с „Нова българска драма” в 
Шумен) и един от четирите най-престижни и 
сериозни  театрални фестивала у нас (другите 
два са „Варненско лято” и „Сцена на кръсто-
път” в Пловдив). През последните годините 
съм гостувал няколко пъти на различните изда-
ния на фестивала, а в останалото време следя 
само гастролите на Врачанския театър в Со-
фия, така че нямам толкова задълбочени наблю-
дения върху града и неговата публика. Въпре-
ки това, впечатленията ми са, че за врачани 
фестивалът е голямо културно събитие и се-
лектираните спектакли предизвикват интере-
сът на зрителите, а салоните се пълнят дори 
на чуждестранните представления без превод 
(това настина не е трудно за камерни поста-
новки с малко места). Ползата за Враца и за все-
ки един малък град с подобен силен фестивал е 
най-вече в това, че повишава качеството на 
собствената му театрална продукция  като я 
поставя в контекста на силни български и чужди 
спектакли. Това дава на актьорите в театъра 
друга перспектива в работата им, възможност 
да сравнят търсенията си и интензивно да де-
батират по театралните проблеми с госту-
ващите театрали, което променя климата и 
динамиката в трупата. А повечето от актьо-
рите в театъра са много активни и мога да ви 
кажа, че влязох в много разгорещени разговори и 
театрални спорове с голяма част от тях. 

Колкото до това дали фестивалът не се е 
изтощил в рамките на човешките и финасови 
ресурси на Враца – не бих могъл да преценя, тъй 
като не ги познавам достатъчно добре. Съдейки 
обаче по фестивали като например Благоеврг-
радския, за който преди 10-15 години се твърде-
ше, че има по-голям потенциал, заради универси-
тетите там и материалните възможности на 
една просперираща община, смятам че отстоя-
ването на някаква културна кауза, каквато е про-
веждането на престижен фестивал, независимо 
от социалните катаклизми на прехода, е въпрос 
на ентусиазма и енергията на конкретните 
хора, които го правят, а не на даденостите на 
мястото.  

На  тазгодишното издание журито  решава: 
не присъжда награди за режисура; не присъжда 
награди за сценография; присъжда колективна 
актьорска награда ...Много тъжно. Комента-
рът?

- Ами повече от тъжно е – липсващите ре-
жисьорски фигури са проблемът на българския 
театър през последното десетилетие и тазго-
дишното издание на Врачанския фестивал го 
потвърди. Докато при сценографията финансо-
вата криза обяснява донякъде изчезването на 
художника от камерните представления, то 
липсата на режисура не може да бъде оправдана 
нито с бедност, нито с теоритични концепции 
за край на „режисьорския театър”. Проблемът 
е в театралната ни култура, която запада 

АСЕН 
КОНСТАНТИНОВ

Театровед, член на журито, заедно с Дими-
тър Чернев и Никола Вандов,  на ХХIV на-
ционален фестивал на малките театрални 
форми във Враца 
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стремглаво и като нагласи на публиката, и като 
образование на режисьорите, и като професио-
нален контекст, в който попадат след като го 
завършат. През 90-те дебютиращите поста-
новчици веднага влизаха в силно конкурентната 
среда на няколко режисьорски генерации, кои-
то едновременно бяха в силата си и поставяха 
на българските сцени. Десет години по-късно 
активно работещите в България топрежисьо-
ри са останали по-малко от половината, а нови 
просто не се появяват. За да запълнят вакуу-
ма актьорите все по-често започват сами да 
поставят и това няма нищо общо с постдра-
матичния театър или хибридни театрални 
форми, защото най-често инсценизират без зна-
ния и умения конвенционални пиеси, а резулта-
тът нерядко е художествена самодейност. 
Такива спектакли, разбира се, не присъстват в 
селекциите на фестивалите, но пълнят залите 
в страната и създават илюзията, че на талант-
ливия и опитен актьор не му е необходим режи-
сьор, променят нивото и изкривяват практики-
те в българския театър. Ролята на режисьора 
и в пърформансите по документален материал, 
какъвто на фестивала беше „Яце форкаш” на Vox 
Populi  е не само да събере интервюта и лични 
прежявания на актьорите и да реши как да се 
възпроизведат на сцената, но и да ги подреди 
заедно с другите елементи на спектакъла (про-
жекции, физически действия и музика) в някаква, 
макар и свободна, недокрай фиксирана структу-
ра. Аз изразявам само личното си мнение като 
1/3 от журито във Враца, но мисля, че там къде-
то тази година присъстваше въобще, режисура-
та или си беше поставила много семпли задачи 
или средствата не й стигаха, за да осъществи 
докрай по-амбициозните си намерения.  

При явно художествената криза на фестива-
ла, тази ежегодност на изданията ме стряска   
като китайска капка, която си капе, незави-
симо каква е течността. Не е ли по-хуманно, 
ако се поразреди активността му, докато ре-
пертоарът му се понапълни с конкурентноспо-
собни заглавия и чак тогава тия заглавия да се 
пуснат на   фестивала? Или театърът разчита 
на приходната част – все пак МК  даде нещо 
за фестивала, общината им вероятно също, 
малко билетчета...

- Доколкото знам, фестивалът, както и оста-
налите проведени в първата половина на 2013 
(без целево финансирания „Варненско лято”) не 
са получили никакви средства от МК, тъй като 
редовната му сесия за реализиране на тези фо-
руми просто не се състоя. Не знам как общи-
ната подпомага НФМТФ-Враца, но не мисля, че 
целта въобще е някакъв сериозен финасов при-
ход, тъй като разходите за провеждането му са 
огромни. Все още обаче в България има тетрални 
директори като Атанас Попдимитров, които 
искат в поверените им културни институти да 
протича живот и имат енергията, уменията, 
упоритостта и постоянството да го пости-
гат въпреки всичко. За да осмислят своята ра-
бота и тази на трупите си. 

Вярно е, че през тазгодишния период на се-
лекцията нямаше толкова много силни поста-
новки на камерните сцени в страната, а някои 
от тях (по мое субективно мнение) не бяха 
избрани от селекционера, други не можаха да 
участват на фестивала по обективни причини, 
а има и театри, които априори се отказват от 
фестивални участия, заради финансовите загу-
би, които ще претърпят. Ако всички те бяха на 
24-ото издание, според мен нямаше да има ху-
дожествени дефицити, въпреки че съм съгласен 
със слекеционера Ина Божидарова, че въвеждане-
то на броя продадени билети като висша цел 
на тетаралната дейност повлия на качество-
то на малките театрални форми. Преди това 
именно те бяха територията на най-инте-
ресните и ценни театрални постижения, далеч 
от принудата на все по-нехигиеничния и постъ-
пателно култивиран в пошлост масов вкус. Сега 
обаче като че ли усилията и на по-амбициозните 
творци и продуценти са насочени към големи-
те сцени, тъй като камерните постановки са 
обречени на бавна и трудна финансова възвръ-
щаемост. Въпреки това не мисля, че промяна в 
периодичността на който и да е от сериозни-
те български фестивали е полезен ход. Всяка по-
добна стъпка през последните 24 години доказа, 
че поставя под въпрос съществуването на фору-
ма въобще – споменете си различините фести-
вали в Сливен, Русе, Плевен, Пазарджик, Ловеч 
и  Бургас, ежегодните промени във формата и 
времето на провеждане на различните Благоевг-
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радски фестивали. А и след 1 март 2013 вече 
се появиха толова много интересни камерни 
представления, че според мен вече има доста-
тъчно достойни заглавия за 25-ото издание на 
феста, а все още предстои и нов театрален се-
зон .

Разкажете, ако сте запознат, за фестивала 
на НЕТА. Нета вътре в малките форми ли е или 
си е нещо отделно? 

- За пръв път присъствам на фестивал на тази 
организация, създадена през 2005 г. Представле-
нията, които гледахме на третият им форум 
във Враца, бяха изключително неравностойни 
като театрално качество и разнообразни като 
театрален език, но дори само изисканият пое-
тичен спектакъл на двете изключителни ли-
товски актриси Неле Савиченко и Регина Салте-
ните по романа на Алесандро Барико „Коприна” 
(адаптация и постановка Алвидас Визгирда, 
Дворцов театър -Клапейда) беше достатъчен, 
за да оправдае международната програма. Мо-
носпектакълът на Нико Горшич по „Столовете” 
на Йонеско, в който актьорът пресъздаваше 
и части от историята на словенския театър 
и много финият лирично-ироничен прочит на 
Люпчо Георгиевски на „Боб” от Елин Рахнев в 
неочаквана кабаретна форма (копродукция на 
Врачанския и Битолските театри) бяха дру-
гите представления, които поддържаха ниво-
то на добър балкански фестивал на камерните 
форми. Мога само да пожелая на организатори-
те да бъдат по-взискателни в бъдещите изда-
ния на форума, за да няма отделни пропадания 
в театралния вкус и постепенно да изградят 
престиж на мрежата си. А иначе двата фестива-
ла имат отделни журита и награди, но едновре-
менното им провеждане дава възможност за 
много артистични контакти и допълва програ-
мата на НФМТФ. 

Вие самият как се чувствахте там?
- Чувствам се прекрасно, защото мога 

едновременно да видя спектаклите, които 
съм пропуснал от сезона, чуждестранните 
представления, да се запозная с авторите им и 
да говорим за българския театър. Разказвайки на 
онези, които не го познават добре, спорейки с 
познаващите го до болка наши актьори, режи-
сьори и театроведи, подреждам и си изяснявам 

за самия себе си онова, което ме занимава, да не 
говорим за цялото количество информация, коя-
то се обменя във всички посоки на Врачанския 
фестивал.

Като театровед, изградил авторитетно 
име в съсловието, ще ви попитам: какво ви  
притеснява и какво ви радва в българския теа-
тър ? 

- Не знам дали името ми изобщо е познато, за-
щото през последните 20 години съм писал и съм 
говорил за театър в най-различни като насоче-
ност и профил медии, така че съм труден за за-
помняне, камоли за проследяване. Както и всички 
(или почти) творци и наблюдатели на българския 
театър ме плаши липсата на качествен крите-
рий в субсидирането на продукцията ни. Казах 
го и по повод на фестивалите – явно предвиде-
ните суми за селекционираните на тези форуми 
спектакли са толкова малки, че дори театър 
като Народния не е заинтересуван да участва 
в тях. Само на моралното удовлетворение и 
личното желание за качествени постижения във 
всички видове и типове театър не може да се 
разчита, защото знаем, че стойностно и про-
фесионално изработено представление се прави 
много по-трудно и бавно от халтура за бързи 
касови обороти. Това, което ме обнадеждава е, 
че в театъра ни идва ново поколение творци, 
които са по-информирани, пътували извън стра-
ната, а често и учили в чужбина, както и че 
тук идват да работят чуждестранни режисьо-
ри – мисля, че те могат да променят общата 
картина на застой и оцеляване, защото знаят, 
че заниманието с изкуство си заслужава само, 
ако го практикуваш по най-високите си лични 
стандарти.

                                                                                                       К.А.

Илка Зафирова в „ Когато дъждът спря да вали” от 

Андрю Бовел, реж. Зорница София Попганчева , МГТ „Зад 

канала”, първа  награда за женска роля – Враца’2013
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1. E няма как да ти е лесно като 
можеш да си и актриса (за-

вършила си актьорско майсторс-
тво в НАТФИЗ „Кр. Сарафов” при 
проф. Пламен Марков; оприличила 
съм те на французойката Изабел 
Юпер), и автор на пиеси (книгата 
ти „еМОрфей. Пет пиеси и един 
актьорски дневник”, изд. Scalino/Ска-
лино, 2013), и театрален журналист 
(сътрудник със специализирани ма-
териали на пресата в това число и 
на сп.”Театър”), и театрален изсле-
довател (търсиш научна реализа-
ция), и свириш на цигулка, и пишеш 
хайку, и знаеш писмено и устно анг-
лийски, и си обичан театрален педа-
гог в МОНТФИЗ... Как ще оправдаеш 
или обясниш напрежението в жи-
вота си, живот, който преминава 
през арта само с емоционално и 
вербално признание в съвсем тесен 
арт кръг, който почти няма влия-
ние в нахранения официален такъв? 
Тоест, мислила ли си да „посегнеш” 
на себе си като премахнеш всичко 
и останеш насаме само с една дей-
ност, примерно актьорството?
- Разбирам, че искаш динамичен 
разговор с гарантиран емоцио-
нален съспенс, но оплаквачески 
ритуал от свободнопракти-
куващ артист като мен няма 
да получиш. А уважението 
ми към сп. “Театър” изключва 
възможността читателите 
му да бъдат занимавани с отго-
вори на въпроса: “Защо си жива 
още :)?”... “Напрежението”, за 
което говориш, е пълноценната 
творческа енергия на зрелостта, 

която не винаги се изразходва 
пълноценно. Може да се каже 
и по друг начин – всестранно 
развиващите се личности, ро-
дени през 60-те (припомням по-
ложителното намерение а’ла Н. 
Рьорих, в което бяхме възпита-
вани), съвсем не сме смазани от 
последвалите моди и експери-
менти. Още като дете произна-
сях на сцената фраза на акад. Бла-
говест Сендов: “Всичко може да 
стане на този свят, но не всеки 
може да го направи.”. За всичко, 
което съм работила, съм полу-
чила съответното универси-
тетско или академично образо-
вание. Не изпитвам сантимент 
към реализациите, които са те 
впечатлили по-горе, защото 
хора и институции са решили, 
че са полезни, че има смисъл да 
им дадат ход. Пиесите, които 
съм писала, са компенсирали и 
“лекували” времето, в което не 
съм играла по независещи от мен 
причини. Книгата “Словесни ре-
петиции” беше опит да напра-
вя театрален журнал, в който 
всичко да е анализирано и написа-
но от един автор – с нея приклю-
чи театроведската ми практи-
ка. Монографията “Исторически 
аспекти на релацията актьор-д-
раматург” комбинира научни и 
артефакти и е позната и полз-
вана от колеги, работещи или 
учещи по темата. Много актьо-
ри пишат и това не дразни ни-
кого. Цигулката – свиря перио-
дично, понякога доста упорито. 

Свърши работа при музикално-
то оформление на мултимедий-
ния хайку-спектакъл  “Безопасни 
игли / Safety Pins / Английские бу-
лавки / ... Докато репетирах 105-
те включени в сценария хайку на 
Петър Чухов, внезапно открих 
т. нар. “хайку-състояние”. Бях се 
пробвала преди 10-тина години 
в тази малка форма като начи-
наеща. След инстинктивното 
откритие какво точно е хайку, 
започнах едногодишен дневник, 
който приключи с около 200 
опита. Нямам идея дали въобще 
ще пиша нещо оттук нататък, 
нито изпитвам тъга. Както 
казват в Дзен, чувствам този 
период като напълно усвоена 
енергия, с тотално изгаряне, 
без остатъчни следи или пепел. 
Преподаването в МОНТФИЗ 
ще продължи, докато има же-
лаещи за курса ми “Писателят 
като Актьор”. А ако имам шанс, 
ще се върна в НАТФИЗ, защото 
мога да бъда полезна за refresh 
на академичното знание в него-
вата територия. Признанието 
е нещо много относително и 
аз не се чувствам пренебрегна-
та, дори напротив. Книгите и 
спектаклите ми са коментира-

МАЯ КИСЬОВА
Актриса
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ни в националните медии от чу-
десни наблюдатели. “еМОрфей” 
замина и за Липецк в Академичен 
театър “Лев Толстой”. Ренди 
Джинър от “American Theatre” 
направи най-доброто интервю 
с мен по повод монографията, в 
чиито анкети и самият той взе 
участие. Играх хайку-спектакъла 
на три езика в Москва, където по-
лучих най-точната оценка и адре-
налин, който ме направи наисти-
на щастлива. Aвто-безпощадна 
съм. И “посягането” – както ти 
наричаш освобождението от 
другите арт-ове и връщането 
към актьорството - намирам за 
напълно адекватно в момента. 
Да, права си - на тази възраст и 
в тази кондиция мога да изиграя 
всичко. Да, права си - не мога да 
си позволя пътувания, стандарт 
и работа в количества, които 
са ми нужни и мога да реализи-
рам. Но думите поне трябва да 
употребяваме магически добро-
намерено. Вярвам, че животът 
ще ме постави в оптималните 
обстоятелства, в които ка-
чествата ми ще отговорят на 
най-позитивните изисквания. 
Ето - телефонът звъни и режи-
сьор ме кани да изиграя Анна Ка-
ренина ...     

2. Кога ще стане модерно чо-
век да е класен (възпитание, 

образование, хай вкус) като личност 
и творческа продукция, че да си 
отдъхнем от модата на черепна-
та естетика, която връхлетя и 
завладя младите, а нас стъписа и 
засрами, че сме безсилни пред нея; 
естетиката сред която живеем – 
вносна и нашенска. Естествено, че 
те питам за нас и света, но ти не 
може да нямаш собствено мнение. 
- Имаше време, в което недо-
волствах, съдех, критикувах не-

щата, които визираш. По-късно 
осъзнах, че всеки прави избори-
те си. Каквито и да са те. И има 
своето право. Винаги в изкуство-
то е имало духовен елит, винаги 
е имало творци, които са били 
откривани и признавани след 
смъртта им. Не мога повече да 
разсъждавам по тези въпроси и 
да допринасям за уголемяването 
на лавината, говорейки за нея. Та-
лантливите млади артисти на 
България са изключително будни, 
не мрънкат като  поколенията, 

живели при комунизма. Пъту-
ват, общуват, конкурентноспо-
собни са, ползват поне 2 езика 
– какво искаме? Какви химери ни 
заплашват?   

3. Не те ли учудва фактът, че 
в bg-контекста, наситен 

с контраарт, се прави много си-
лен режисьорски театър? Не е ли 
страхотно, че имаме Явор Гърдев, 
Александър Морфов, Лилия Абаджие-
ва, а също Недялко Делчев, Галин 
Стоев, Мариус Куркински и още, 
които оставихме на мира през 
последните 15-20 години и те има-
ха пълната свобода да се развиват 

и оформят, и защитят сценично 
идеите си за театър? Разбира се 
преди тях бяха Иван Добчев, Марга-
рита Младенова, Бойко Богданов, 
Елена Цикова, Пламен Марков, 
Стоян Камбарев, Слави Шкаров, Кра-
симир Спасов, а още по-преди Леон 
Даниел, Вили Цанков, Любен Гройс, 
Крикор Азарян... В чалга-контекста 
2012-2013 да имаме такъв силен 
„Хамлет”, какъвто направи  Гърдев 
е супер... Или ще се скараме?
- Защо да се скараме? И защо за-
даваш въпроси с начална отри-

цателна частица? Разбира се, 
че е богатство режисьорският 
фундамент, който припомняш 
по един брилянтен начин чрез 
стъпаловидно разположение 
на поколенията и новаторски-
те пластове. Преди 30 години 
имах шанса да се подготвям 
за кандидат-студентски изпи-
ти по актьорство при з.а. доц. 
Константин Димчев, актьор и 
режисьор, чиято 80-годишнина 
от рождението чествахме през 
2013 г. Той култивираше “напре-
жението”, за което говориш. 
Той не признаваше спокойното 

В „Безопасни игли” по стихове-хайку на Петър Чухов
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леене на думи. Той беше ревнив 
и ревностен, безпогрешен в 
откриването на скъпоценности. 
Имената на режисьорите, кои-
то подреди, даваха и продължа-
ват да дават на България ду-
ховна алтернатива. Откриват 
хуманизма и в най-неочаквания 
катарзис. Чудесно е, че за тях не 
е възможно да се говори клиши-
рано. Да се обобщава “ангро”. Те 
ползваха абсурдистки тексто-
ве, за да надхитряват тота-
литарната тежест. Те изу-
чаваха пост-модерността, 
но спазваха ментална хигие-
на и развиваха още повече 
авторския си почерк. Което 
е и защита на модерността.    

4. Но дочувам че „ дават 
газ”, идват, приближа-

ват се, качват се успешно вече 
на сцената съвсем младите 
режисьори, тези които сега ще 
гледат да си завоюват място 
сред предишните, а са умни и 
знаят че ще е трудно... Василе-
на Радева, Валерий Пърликов, Пе-
тър Денчев, Стайко Мурджев, 
Марий Росен, Крис Шарков, Тея 
Сугарева, Васил Дуев ... Твоите 
разсъждения? 
- Ако не им е трудно - ще оста-
реят и бързичко ще се пре-
върнат в спокойни чичковци и 
лелки. И те го осъзнават. А ако 
не са умни – професията ще ги 
изхвърли, защото театърът е 
колективно изкуство, а субекти-
те, т.е., актьорите, са безкомп-
ромисни (известно е, че IQ-то 
на Шарън Стоун, например, е 
едно от най-високите, нищо, че 
е актриса)... Ако са прекалено 
пост- пост- модерни – уличните 
самодейци ще ги погълнат. На-
дявам се да се стабилизират без 
сътресения. И да стоят в тери-

торията на изкуството - т.е., 
зад рампата - добре осветени и 
ярки.

5. Не се учудвай, че те питам 
само за режисьори, защото 

според мен най-доброто в сегашния 
ни театър са режисьорите, а ти 
си актриса. Кой актьор, коя актри-
са харесваш и защо? Започвай, аз 
мълча и те слушам.
- Валентин Ганев – в “Руи Блас”, 
“Пигмалион” и “Контрабасът” 
– мощен е! (и възпитаник на ГИ-

ТИЗ); Юрий Ангелов – изтънчен 
е! (и може да изиграе ролята 
на проф. Ел Акс от пиесата ми 
“еМОрфей”); Христо Шопов – 
сексапилен!; Хю Грант – в “Имп-
ромптю”; Сам Шепърд – той 
също пише – заради погледа му и 
“Побъркани от любов”.
Леда Тасева – тя също пише – за-
ради капризността и Мод в “Ха-
ролд и Мод”; Анета Сотирова 
– заради взискателния комфорт 
около нея, дисциплината и обща-
та ни любов към плуването; 
Меглена Караламбова – Таничка 
от “Чудо” - женствена и кралс-

ка; Лив Улман – тя също пише – 
за книгата й “Промяната” и ро-
лята й в “Сарабанда”; Джилиън 
Андерсън –  когато е рижа и не се 
страхува, ако животът на роля-
та се пренесе в личния й живот...

6. А сега за себе си като актри-
са.

- Ролите ми предстоят. Търся 
агент, който да познава коя съм, 
какво мога и как да ме пласира. 
Явяването на кастинги поня-
кога е досадно, защото ролята 

не е за теб. Или подло – за-
щото после това, което си 
направила пред камерата, 
го прави избраната актриса. 
Свикнах на случайните побе-
ди и чакането. Поддържам 
форма. Активността е на 
режисьора, на когото ще се 
окажеш нужна. До този мо-
мент най-значимата роля, 
до която съм се докоснала, е 
на принцеса Анастасия в сце-
нарий за спектакъл и филм 
на една творческа група Sun 
Dragon от Уайоминг, САЩ. 
Беше преди 15 години. Моите 
колеги помнят как завърших 
бакалавърска актьорска 
степен по-рано, защото 

бях сигурна, че ще замина за 
една година. По организационни 
причини проектът “Anastasia 
Conspiracy” не се реализира, но ко-
респонденцията, изискванията, 
подробностите, обсъждането 
на начина на работа и живот 
на актьора в подобно турне – 
това окончателно ме откъсна 
от  провинциалния театър, в 
който тогава играех. Изключи-
телно силно повярвах, както 
и много други колеги, в гъвка-
востта и предимствата да си 
Freelancer. След Герда (“Снежната 
кралица” по Х.К.Андерсен), Олга 
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(“Щура любов” на Н. Островски), 
Студентката (“Пясъчен пъзел” 
на Яна Добрева) дойдоха роли-
те от свободната практика. 
Написах монодрамата “Между 
ударите” (2004) за интересната 
българска писателка Яна Язова 
и я изиграх в Чешки център ня-
колко пъти. След това се опитах 
да превърна хайку в театрална 
реплика в триезичния “Безо-
пасни игли”. Започнаха да ме 
канят в късометражни и доку-
ментални филми. Издателката 
на “еМОрфей” Еми Миразчийска 
по едно време искаше да напиша 
книга за ролите си. Бях честна - 
в този ми живот  повече са ро-
лите, за които мога да направя 
лична творческа разработка, 
отколкото реално изиграните. 
И една такава книга би могла да 
е полезна на следващи поколения 
актриси. Но после ми се стори 

твърде музеен подход, погледнах 
се в огледалото – не ми се пише 
повече...

7. Бъдещето на театралния 
български арт?

- Макар и бавно, реформата 
ще разпука вкопаните в щата 
структури. Свободнопракти-
куващите актьори ще получат 
повече възможности за реали-
зация, ще освежат уморените 
еднообразни трупи. Театрални-
те директори ще поемат 
отговорност за нестандартни 
визии на държавни или общинс-
ки театри. Международните 
продукции ще станат редовна 
практика. Ще се фокусира ро-
лята на Съюза на артистите в 
България – всички ще осъзнаят 
важността да членуват в него. 
САБ, респективно FIA, ще бъде 
гаранция за професионална ле-
гитимност. Пишман-проду-

центите вече няма да могат да 
разединяват съсловието ни с не-
коректни предложения. Българс-
ката драматургия ще докаже 
силата на локалността, мащаби-
те на темите ще отговарят на 
качествата на актьорите. Ще 
се разшири практиката да се пи-
шат роли и пиеси за конкретни 
актьори. Режисьорите ще рабо-
тят все по-внимателно, леко и 
виртуозно с нашия жив “мате-
риал”. 
Участвах в това интервю не от 
суета, а за да могат моите сво-
боднопрактикуващи колеги да се 
припознаят и да не се чувстват 
така изолирани, както сме в мо-
мента. Готови сме за творчески 
предизвикателства - в театър 
или на свободна сцена - които 
сами да говорят за себе си... 

                                                                                                            К.А.

0. Кратко и сбито CV ?

- Роден в Надежда. До седми клас 
учих в 7-мо СОУ „Св. Седмочисле-
ници“. След което ме приеха в 
9-та Френска езикова гимназия 
„Алфонс дьо Ламартин“. През 
2008-ма кандидатсвах единс-
твено в НАТФИЗ и бях приет в 
класа на проф. Маргарита Мла-

денова и проф. Иван Добчев. 
През 2010/2011 започна СИП 
„Въведение в режисьорската 
практика“ с ръководител проф. 
Пламен Марков, в който аз се 
включих. Роли в дипломните 
спектакли – Леонс в „Леонс и 
Лена“ от Георг Бюхнер, режисьор 
Владимир Петков, Разколников 
във „Флейта в подземието“ по 

Ф.М. Достоевски, постановка 
Маргарита Младенова и Иван 
Добчев, Юра в „Анданте“ по 
Людмила Петрушевска, поста-
новка Стилиян Петров и Албена 

23 ВЪПРОСА КЪМ 
23-ГОДИШНИЯ

 ВАСИЛ ДУЕВ
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Георгиева, Силян в „Черна 
Дупка“ от Горан Стефа-
новски. През 2011-та бях 
водещ на „Малкото го-
лямо четене“ заедно с 
Гергана Плетньова. Про-
фесионални роли –  Ачмя-
нов в „Лятна История“ 
по „Дуел“ на А.П. Че-
хов, постановка Сти-
лиян Петров и Албена 
Георгиева - ТР Сфумато,  
Ванко Батака в „Рицар на Светия 
Дух“ от Боян Папазов, поста-
новка Маргарита Младенова 
-  НТ „Иван Вазов“, Свалячът и 
Сексистът в „Самотни персо-
нажи“ - ТР Сфумато, Бирон в 
„Напразни усилия на любовта“ 
от Уилиам Шекспир, режисьор 
Иван Панев - ДТ „Стефан Киров“,  
Сливен, Пол в „Презрението“ по 
Алберто Моравия и Жан-Люк Го-
дар, режисьор Крис Шарков - ТР 
Сфумато. Със завършването на 
академията заедно с Весела Баби-
нова, Василена Гецкова, Николай 
Йовин, Христо Ушев и Петко Ве-
нелинов получихме приза „Сфума-
то Нови имена“ на „Малък сезон 
2012“ за спектакъла „Самотни 
персонажи“, който бе номиниран 
за наградите „Икар“, Аскеер“ и 
„Награда за полет в изкуството 
„Стоян Камбарев“. Неотдавна 
бе премиерата на „Военновре-
менни видения“ по Михаил Булга-
ков на сцената на ТР Сфумато, 
на който съм режисьор (копро-
дукция на Сфумато и КредиАрте)  
с участието на Ирмена Чичико-
ва, Димитър Николов, Ивайло 
Драгиев, Ивайло Иванов, Петко 
Венелинов и Христо Ушев. 

1. Как е животът на 23 години в 
България в 2013 година?

 - Чуден. Препълнен с 
възможности, което не бива да 

се чете като свобода по даде-
ност. Задачата на индивида в 
подобен контекст е сам да си 
наложи законодателна система 
и да следи за реда, защото свобо-
дата без ред е нередовна.

2. Може ли тук да се придобие 
добро специализирано обра-

зование? Има ли ги хората, които 
могат да ви го предадат успешно, а 
вие да го поемете успешно?
- Навсякъде, при който и да 
учиш, можеш да вземеш, какво-
то ти трябва. Трябва да можеш 
сам да си набавяш знания и уме-
ния. Просто трябва въображе-
ние. Не случайно „образование“ 
и „въображение“ се раждат от 
„образ“. Нужен е образ, идея, 
план, видение, за да се учиш. За-
щото ти се учиш, запътен към 
нещо много по-нататък в бъде-
щето, нали така.

3. Разклаща ли ви народната 
мъдрост, че  човек се учи цял 

живот, или ви е любопитно какво 
ще дойде?
- Естествено, че се учим и вдъхно-
вяваме цял живот. Спре ли обуче-
нието и откриването, значи сме 
привидно живи.

4. Досега какво със сигурност 
знаете за театъра?

- Трябва да има дух и да дава. Да 
дава повече от познатото. Теа-
търът не е живота. Няма смисъл 

да се изследва нещо на 
сцената, което хората 
могат да видят в дома 
си или на улицата в същи-
те мащаби. Театърът е 
живеене с висока темпе-
ратура и собствена гра-
витация.

5. А какво знаете, но 
съжалявате, че го 

знаете, защото то само 
комплексира, убива?

- Че няма единна истина. И че 
няма как да се прочетат всички 
книги, пиеси и да си зрител-съу-
частник на всички спектакли и 
филми.

6. Театърът ни винаги е бил 
контролиран. Преди рожде-

ната ви година вилнееше идеологи-
ческата  и естетическата цензура 
, след нея – икономическата. Кое зло 
е по-добро?
- И двете, понеже са достатъчно 
масивни пречещи обстоятелс-
тва по пътя към това, което 
целиш.

7. Какво търсите да намерите 
в театъра? От рушителите  

ли сте? Ще рушите и градите, или 
ще вдигате на построеното нови 
етажи?
- И двете. Стараем се да правим 
театър, който да доставя удо-
волствие по максимален брой па-
раметри.

8. Това, че пишете текстове 
за театър, че участвате 

в чужди и свои постановки като 
актьор, че поставяте като режи-
сьор,  засега означава, че инстинк-
тът за изява е по-силен. Но това  
отпраща и към надежди, че може 
би по пътя  ще изживеете и отде-
лите  думите за своя собствен 
концептуален театрален  мани-
фест, който ще следвате и защи-
тавате практически.  А?

Васил Дуев и Дария Симеонова в „Презрението” 
по филма на Жан-Люк Годар и романа на Алберто Моравия,  

реж. Крис Шарков, ТР „Сфумато”
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- Възможно.

9. Преди години в Полша гле-
дах „Виелополе” на Тадеуш 

Кантор ( на ваше внимание и 
вниманието на читателите - бр. 
3,4/2000 г., сп.”Театър”- специален 
брой за Т. Кантор с публикуване на 
манифестите му за театър). Той е 
от световните режисьори, които 
самите те участват в постановки-
те  си: по време на представле-
нието влиза като бог в света на 
спектакъла си, мълчаливо извежда 
даден герои извън сцената, защото 
трябва да умре или нещо друго,  или 
хваща за ръка и вкарва внимателно 
на сцената ново действащо лице... 
въздействието е магнетично!...
Та, когато за секунди се появихте 
в спектакъла си  „Военновременни 
видения” , облечен с костюм от 
друга епоха, и отворихте гардеро-
ба, си спомних за Кантор... Понеже 
спектакълът ви е съвсем нов и ве-
роятно през новия сезон ще се играе, 
ще разработите ли дотогава този 
ефект или е вече „закован”?
- Мисля, че Чингиз хан е по-голям 
войн от Наполеон, по простата 
причина, че влиза в боя заедно 
със своята армия, а не дикту-
ва действията й от разстоя-
ние. Когато воюваш за идея, 
шансът за случването й е по-го-
лям, когато рискуваш и себе 
си. Ще настояваме на този ход 
и в есенното продължение на 
спектакъла „Военновременни ви-
дения“, защото появата на седмо 
действащо лице, което до сега 
не сме срещали в нарочно непра-
вилната сюжетна линия, фокуси-
ра вниманието към случващото 
се на сцената още повече.

10. Поезията като текст за 
театър в публичното му 

пространство. Този пореден де-
мократичен жест на сцената (нови 

постановки на млади хора с поезия 
като пиеса)  към всичко, което е в 
сферата на арта... Предишните по-
коления правеха чисти рецитални 
спектакли, докато вие ги оплита-
те, миксирате. Как да си обясним 
този интерес?
- Живеенето в стих е цел, до 
която се опитваме да стигнем. 
Изкуството се отърсва от жи-
тейски правдоподобните инто-
нации.

11. „По” Булгаков... Театърът ни, 
честно казано, се изтощи  от 

това безкрайно  „по”. Ако търсим 
точност – зрителите искат да гле-
дат пиеси. Вашият коментар, поне-
же отсега сте от изкусените?
- В това няма нищо греховно или 
изкусително. Постановката не е 
снимка. Постановката тълкува 
текста, през собствени теми и 
видения. 

12. „Вярност към пиесата, към 
авторовия текст” . Как 

тълкувате този израз, който често 
влиза в пунически войни  с режисьо-
рите?
- Следва да се опитаме да влезем 
в климата на дадения автор, в 
неговия език и сленг, вкус, амби-
ции и дух.

13. Мястото на технологията 
в театъра? Прекалено или 

недостатъчно? Като зрител с кои 
заглавия ще подкрепите наблюде-
нията си ?
- Каквато и форма да се намисли, 
каквито и паноптикуми да се 
строят, каквито и феерии да 
се създават, те не дават нищо, 
ако не са се опитали да се случат 
през духовното. Технологиите са 
средство, не цел.

14. Оправдано ли е пренебрежи-
телното отношение към 

„театъра за развлечение”, разпола-
гайки отдавна с извода на Питър 

Брук, че най-големия враг на театъ-
ра е скуката?
- Всеки с театъра си. Зрите-
лят-съучастник не бива да излиза 
от постановката по начина, по 
който е влязъл. Нещо следва да 
го разтърси, за да търси.

15. Засега, естествено, работи-
те със състуденти, ваши 

връстници. Авторитетът на 
звездите-актьори плаши ли ви или 
ви привлича за бъдещи творчески 
„авантюри”?
- Има време и място за всичко. 
Плашещо е само безстрашието.

16. Явор Гърдев, Александър 
Морфов, Лилия Абаджиева...

Тази генерация наложи успешно свои-
те идеи за театър, сега се задава, 
идва вашето поколение : Стай-
ко Мурджев, Марий Росен, Крис 
Шарков, Василена Радева, Валерий 
Пърликов, Петър Денчев, Тея Суга-
рева, Мартин Киселов, Ана Васева, 
вие... Как гледате на близката исто-
рия на българския театър?
- С любов. (бел. С Крис Шарков сме 
„Новата вълна“)

17. Проявявате (вие, младите) 
интерес и към метафизично-

то... Зрителят се прави, че не забе-
лязва  известна инфантилност в по-
добни търсения, за да не ви смути 
още в началото. Всичко ли може да 
бъде интерпретирано със средства-
та на театъра, които днес  са 
разширени „до бога”?
- Стига да вярваш в това, което 
правиш.

18. Тези, които ви вдъхновяват 
и ви предизвикват да ги 

настигнете и надминете, защото 
те са...?
- Няма как да настигнеш някой. 
Можеш да му се поклониш през 
театрален език, цитирайки го 
да засвидетелстваш уважение-
то си. Ала изкуството не бива 
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да е състезание.  

19. Ангажират ли ви актуални-
те  политически и социални 

ситуации в страната или сте 
крачка встрани в името на  „ 
изкуството за самото изкуство”? 
Какви модели на поведение са ви 
близки?
- Изкуството не може да е заради 
самото изкуство, то е вдъхно-
вено от идеи, витаещи във вре-
мето. Има някакво зло, което 
пречи на учещите се да творят 
политика да го правят искрено и 
безкористно. Нямаме лица, кои-
то да се вдигнат и да поведат 
нещо ново – което е непонятно. 
Как е възможно да се занимаваш 
с химия, география, изкуство, по-
литика, спорт и т.н. и от това 
да не ти зависи живота, и да не 
можеш да не го правиш, въпреки 
някакъв собствен прагматичен 
интерес? Опитвам се да не гово-
ря за себе си в отговорите, кои-
то давам, обаче, ако съм гладен, 
недоял и недоспал това не може 
да превие ръцете и работата 
ми, в името на това „да имам“. 
Аз тогава не „съм“. Не съм аз, а 
някакъв превит Аз.

20. Това, което прави Сфума-
то и по-точно професори-

те Маргарита Младенова и Иван 
Добчев, като предоставят сцените  
на млади и дебютиращи имена, е за 
аплодисменти.... Ето например вие 
сте име, което дойде и запомнихме 
именно в работилницата...Как вие 
възприемате това авторитетно и 
щедро театрално пространство?
- Дом си ни е. Това е театърът 

с най-малкия персонал, който 
дава премиера след премиера. 
Там сме се учили на театър. Все-
ки от хората, които работят в 
Сфумато, е широкоскроен, с вкус 
и способност да създава. Всички 
от спектаклите „Военновре-
менни видения“ и „Самотни 
персонажи“ сме благодарни на 
екипа на театъра, начело с ди-
ректорите Маргарита Младе-
нова и Иван Добчев и най-вече 
на  Любомир Несторов, Борислав 
Тонев – Бъки, Марчо Шарков, 
Румяна Автанска, Константин 
Икономов, Александър Бегов, 
Войн Обретенов, Василка Стоя-
нова, Данислава Томова, Валерия 
Попова, Рада Баларева, Виктория 
Якимова, Ваня Стефанова, Павли-
на Велчева и Йордан Биков за съу-
частието им в името на случва-
нето на спектаклите. 

21. Самоопределете се.
- Красавец.

22. Как се виждате след десет 
години? Тук? Там? Със? Без?

- С весела муза и мускули.

23. Тревогите и надеждите ви 
за българския театър?

- Все повече да се освободим 
от субективни мнения, пози-
ции, осланянето на статукво, 
авторитети, форми. Да се 
избягва включването в профе-
сията на случайни лица. Да бяга-
ме от създаването на кумири, 
от фикционални представи за 
непогрешимост. Да се страху-
ваме от безстрашието и все-
позволеността. Нека виждаме, 
назоваваме, четем и пишем 
черното като черно и бялото 
като бяло. Ще ми се да се обръ-
ща внимание повече на творби-
те, на спектаклите, отколкото 
на отделните им създатели в 
лицето на актьорите, режисьо-
рите, композиторите и т.н. 
Интересът и работата да се 
съсредоточи в творбата, а не в 
твореца. Няма „звезди“. Нека не 
се лъжем. 

К.А.

„Самотни персонажи”, автор и реж. Васил Дуев, ТР „Сфумато”
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ТЕАТ ЪР В КНИГИТЕАТ ЪР В КНИГИ

ДВЕ КНИГИ НА ИСКРА НИКОЛОВА

Поради своята скромност Искра Николова (която 
за съжаление си отиде от този свят миналата 
година)  навярно още дълги години не би се осме-
лила да ни предложи публично  стихосбирката 
си, да ни разкрие душевните трепети на своята 
лична самота, тъги и удовлетворения,  облечени 
в изненадваща за нейната 
дискретност и деловитост  
поетична игривост, каквато 
срещаме в  „Някъде след сто 
безветрия”.
Цялостната дейност и жи-
вота на Искра Николова са 
белязани от скромност към 
собствените дела и отво-
реност към проблемите на 
околните – колеги, приятели, 
близки, далечни...Абсолютно 
непретенциозна към своето 
удобство и неангажираща 
никого със своите проблеми. 
Закърмена е така от своята 
майка – проф.Надежда Сейко-
ва, която умее да се радва на  
всеки нежен полъх на ветре-
ца около нея, която преди ня-
колко години, провокира свои-
те две дъщери да оформят  
едно тихо и скромно кътче 
в задния двор на тяхната 
кооперация, и оградени така от купищата строи-
телна смет наоколо, го заобиколиха с цветя, а с 
няколкото захвърлени отнякъде фотъойла, и една 
малка, едва крепяща се на кривите си крачета ма-
сичка, Надя, Искра и Цвети  създадоха атмосфера 
на  малка лятна резиденция,  един оазис на спо-
койствие, на мъдри разговори и душевна отмора 
за всеки, допуснат в него, техен гост.  Там ми бе 
представен все така непретенциозно, и фунда-
менталния труд на проф.Сейкова „ Пътища към 
сцената и екрана /как се става актъор-три гледни 

точки/”, в който щедро подари на бъдещите по-
коления педагози своя безценен опит и сполучливо 
изпитани във времето, педагогически „рецепти”.
Не съм изненадана, че при вибриращата чувстви-
телност на Искра Николова, обърната към всички 
нас и всичко около нас, при нейната интелигент-

ност, ерудиция, доказан усет 
към словото, се срещаме с 
подобна изящна словесност 
в тази стихосбирка. При 
изключителната ежедневна 
натовареност на Искра – с 
научни конференции, симпо-
зиуми, конгреси, фестивали, 
катедрени, факултетни и 
академични заседания, докла-
ди, лекции, поети ангажи-
менти към кого ли и какво 
ли не, всички искахме от нея 
– помощ, съвет, рецензия, 
превод, докладче, консулта-
ция – за участие в междуна-
роден проект, за връзка с 
посолства и министерства, 
с ректората, с катедрите 
– тя никому не отказваше, 
товареше  се до изнемога. 
Не е учудващо тогава, че в 
самотните си нощи е нами-
рала отдушник отново в 

белия лист, но с ефирното перо на поетичната 
словесност. И отново-прецизност, проницателна 
наблюдателност, философски поглесд, отново де-
ликатност и изящност в изказа!
           Не се изненадвам и на хумора, който избликва 
тук с пълна сила особено в последната част на сти-
хосбирката – познавам го, деликатно подсказван, 
когато, работейки с нея по акредитацията на 
Академията, заровени под папки и документи, 
гърчейки се пред бюрократичните канони, Искра 
се опитваше да разведри деловия тон в измъче-
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ното тогава ежедневие на 
нашата акредитационна 
група. Но тук, в стиховете 
й, насаме, за себе си,  Искра 
е отприщила своята шего-
витост,  заигравайки се със 
словото, както например 
в атрактивната й поема 
Гаргарванът, по известната 
Гарванът на Едгар Алън По.  
А преводите й на Луис Ка-
рол, бих нарекла жонглиране 
със словото, равностойно 
съавторство, каквато е спо-
ред мен, мисията на всеки 
преводач.
 Втората книга - „Бурите 
на Шекспир” обема  десет 
студии, с оригинални загла-
вия, които сами подсказват 
алтернативен изследова-
телски поглед към  заявени-
те  теми.
Силно съм впечатлена от 
текста в студията –„Конт-
расти и подобия на Криворазбраните цивили-
зации” в книгите на Добри Войников и Райън 
Тайлър. Респектирана съм от сизифовските изсле-
дователски усилия на проф.д.и.н. Искра Николова да 
проучи и анализира всестранно доказателствения 
материал към темата и да ни предложи  задълбо-
чен и атрактивен едновременно, народоведчески, 
историко, литературо – театроведчески паралел 
между двете пиеси – нашата „Криворазбрана ци-
вилизация”  на Добри  Войников  и „Контрастът” 
на американеца Райън Тайлър. Колко ерудиция и 
аналитичен талант – да откриеш, да обхванеш, 
да осмислиш и съпоставиш общите наченки на 
театралното дело в две, нямащи нищо общо 
наглед, нации и техните държавни устройства. 
Две пиеси, обединени от обща съдба, бележещи 
началния тласък в развитието на американския и 
българския театър.  Макар и родени с век разстоя-
ние между тях, двамата автори се родеят със 
своето ученолюбие, с европейското си образова-
ние, с еднакво активната им обществена анга-
жираност в духовния просперитет на своя на-
род. И двете пиеси се произвели буря от реакции 

при сценичната им  поява, 
но буря, която отприщва 
пуританските там, и 
патриархалните тук,ба-
риери пред професионалния 
театър и трасират пътя му 
напред и нагоре, и до днес... 
и нататък..И в двете пиеси 
Искра Николова е открила 
еднаквите теми –„модерна-
та болест”, която, както тя 
цитира Любен Каравелов, 
болест „  трябва да изпита 
всяко общество”. Тези две 
пиеси, завършва обзора си 
авторката,  са „провокация 
да се преосмислят абсурди-
те на всяка крайност – 
както на безрезервното 
подражание, така и на неу-
моримата подозрителност 
и враждебност към всичко 
чуждо”.
 За този оригинален труд, 
който разкрива удивително-

то сходство между две значими за своето вре-
ме и своите народи пиеси, (труд, който е бил 
отпечатан в наш-академичен сборник с театро-
ведчески научни трудове преди време, и е получил 
заслужена награда), но впоследствие текстът  на 
Искра е доразвит и допълнен от нея, както и за 
цялата й представена тук  книга –„Трагедиите 
на Шекспир”, с оригинални и отново задълбочени 
театроведчески анализи, както и за цялото й 
научно творчество – принос в националната ни 
духовна съкровищница, проф.д.и.н.Искра Николова 
заслужава национална награда!
 Аз се прекланям и пред огромните усилия   и силна 
воля, положени от сестрата на Искра доц. д-р 
Цвети Николова, която за кратките месеци след 
Искра, е успяла да прерови целия й архив, да отбе-
ре сред стотиците и хиляди публикувани или още 
неотпечатани страници, тези бисери в предло-
жените ни днес две брилянтни по съдържание и 
стойност книги, и да ги оформи сама така та-
лантливо, както са и написани от Искра.

  проф. Анастасия Савинова-Семова



МОЛИТВА
 R.I.P.

ВЕЧЕ И БЕЗ:

НЕВЕНА  СИМЕОНОВА – актриса, Театър 
„Българска армия”

ИВАН  ГРИГОРОВ – актьор, Сатиричен театър

БЕЗ  ЖАНА  СТОЯНОВИЧ
ЕДНА ОТ НАЙ-ОБИЧАНИТЕ АКТРИСИ

В МЛАДЕЖКИЯ ТЕАТЪР 

(фотоси из фейс-страницата на актрисата, 
направена от сина й Иван Стоянович)

„Обърни се с гняв назад“ от Джон Осбърн,  1967

С Георги Парцалев „Неапол - град на милионери“ - с Николай Бинев

„Руски жени“ - с Ани Бакалова
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НОВИ  РЕЖИСЬОРСКИ  ИМЕНА

КРИС  ШАРКОВ: „Презрението” по 
филма на Жан-Люк Годар и романа на 

Алберто Моравия, ТР „Сфумато”

МАРИЙ  РОСЕН: Александра Василева в 
„Очите на другите” от Иван Димитров, 

Народен театър „Ив. Вазов” 

ПЕТЪР ДЕНЧЕВ: „Медея” по Еврипид, 
Жан Ануи, Теодор Драйер и стихове 
Йосиф Бродски, ДТ „Сава Огнянов” - 

Русе

СТАЙКО МУРДЖЕВ: 
„Коварство и любов /Intrigue 
& love ”от Фридрих Шилер, 

Театър „София


