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ШОУКЕЙС
МЕЖДУ ИГРАТА И НАСИЛИЕТО
ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ, ХОРЕОГРАФ И ФИЛИП МИЛАНОВ,
ДИАНА АЛЕКСАНДРОВА И МАРИОН ДЪРОВА, ТАНЦЬОРИ
06.06 Художествена галерия

ДЗЕН ИГРА
Derida Dance Centre

Каква беше началната точка на „Дзен плей”?
Ж. Ж.: Тръгнахме от въпроса как приемаме нещата
около нас – дали се базираме на собствения си мироглед и до каква степен живеем в предварително създадена реалност. В „Дзен игра” се получава смяна на
полове, но това не е нещо, което първоначално сме
търсили. По-скоро е една ситуация, свързана с начина
човек да бъде себе си, без значение как го възприемат
околните и дали се вписва в общоприетите форми на
живот.
По какъв начин се случи срещата между хореографа
и танцьорите в репетиционния процес?
Ж. Ж.: В процеса аз се чувствах свободен, не бях притиснат от времето и имах нуждата да потърся раз-

ЗА МЕН ТЯЛОТО
Е КАТО ЧЕТКА,
С КОЯТО РИСУВАМ
СВЕТЛИН ВЕЛЧЕВ, ХОРЕОГРАФ
Как започна идеята за „Монолог”, каква беше началната ви точка?
„Монолог“ е нещо като продължение на спектакъла
ми „Монолози/Диалози“, който се състоеше от поредица проекти, вдъхновени от противоречията в нашия живот. Той беше създаден през 2014 специално за
експерименталната танцова компания Contemporary
Dance Platform DI U&A в Утрехт. Тя прави предимно
спектакли с импровизационен характер и композиция. Това предопредели дискурса на хореографията
ми. По време на репетициите реалността и творчеството някак се преплетоха и решихме да представим спектакъл, който по едно и също време да
показва както предварителната подготовка, така и
крайния резултат. Искахме да покажем как изглежда
„кухнята“ на творбата и завършеното творение. В
наши дни хората са свикнали да виждат само красивата опаковка, всичко е представено толкова изкуствено и преувеличено, че никой вече не знае кое
как е направено, какъв е изначалният произход на продукта.
В „Монолог” хореографията изглежда като продължение на минимализма и кубизма от изобразителното изкуство. До каква степен използвате
този контекст в работата си с тялото?
Аз се вдъхновявам от геометрии, изобразително изкуство, графичен дизайн, изобщо от визуалното изкуство и скулптурата. Това винаги е интегрирано в
творчеството ми. Учил съм по системата на Лабан,
създал нотацията на движението, която го описва
много конкретно и всичко е почти математически
изчислено. Движения в изкуството като Баухаус, кубизъм, футуризъм и всякакъв вид абстрактно, минималистично изкуство са допирна точка в моите работи. Хореографиите ми са вдъхновени от принципите и изчистените линии на Мърс Кънингам, както и
от абстрактния минимализъм на Брис Льору и Ксавие
Льо Роа. Гледам на тялото не само като на човешка

лични инструменти и начини на изразяване, към които не се бях фокусирал до този момент.
Вие сте участвали и в предишни представления на
Живко Желязков. Как протече поредното ви взаимодействие с него?
Ф. М.: В „Дзен игра” е по-различен начинът на изразяване на тялото. Мисля, че трудното в този спектакъл е да се постигне чистотата на принципите,
които Живко следва. Въпросът е как трябва да протече движението, а не как то изглежда. А следователно и в каква рамка трябва да е построен неговият принцип.
Д. А.: Аз се включих на малко по-късен етап в репетициите. Бях ги гледала и идеята и концепцията много
ми допадаха. Не мисля, че съм много театрална изпълнителка и се чудех дали ще мога да се справя. Мисля,
че „Дзен игра” по някакъв начин ме освободи, стана
някакво отпушване. И преди съм работила с Живко.
При него всяко движение има някакъв характер.
М. Д.: Моите страхове бяха свързани с това дали ще
се справя чисто физически. Не като кондиция, а в
принципите, по които се движи тялото. Не се чувствам толкова опитна особено заставайки до Филип. В репетиционния процес витаеше една особена
атмосфера, след като натрупахме материал за
движение и започна творческата част от процеса.
Витаеше духът, че бъркаме в нещо непознато, че
може да излезе нещо много интересно, различно, но и
плашещо. А по повод театралната страна, аз съм
много щастлива, че участвам точно в този спектакъл. Чувствам се на мястото си.

фигура. Често се опитвам да го използвам като четка, с която рисувам.
Работите за пореден път със Станислав Генадиев и
Виолета Витанова. Какво ценно намирате в сътрудничеството си с тях като изпълнители?
Ние израснахме заедно в живота и в изкуството.
Имахме общи мечти, интереси, сходен вкус и предпочитания. Правили сме редица спектакли и сме участвали в немалко класически и съвременни спектакли.
Това по някакъв начин е предимство, когато работим заедно. Процесът е по-бърз, целенасочен, съсредоточен и улеснен – няма нужда от твърде много обяснения. Те са изключително талантливи, творенето
с тях е вълнуващо и вдъхновяващо, а резултатите
винаги надхвърлят очакванията ми. Навсякъде е пълно със забележителни артисти, които обаче са с труден характер. Станислав и Виолета са добри артисти и добри хора, което е рядко срещана комбинация и
работата с тях е удоволствие и вдъхновение.
06.06 Градска галерия

МОНОЛОГ
Компания Манифест

ЗА ЗАРЯДА
НА ДВИЖЕНИЕТО
В „МОНОЛОГ“
СТАНИСЛАВ ГЕНАДИЕВ И ВИОЛЕТА ВИТАНОВА, ТАНЦЬОРИ
Бихте ли разказали за контакта ви със Светлин
Велчев? Какво доведе до срещата ви в „Монолог”?

Бихте ли разтълкували заглавието „Дзен игра” и
какво поражда „страшната” образност, с която
представлението играе?
01.06 ОСНОВНА СЦЕНА
Ж. Ж.: Изключително зловещо е да се опитваш да
изграждаш представи за света на някого, без да му даваш правото да заяви себе си. Тази манипулация за мен
е сложна, многопластова, демонична. Успява да бъде
поддържана чрез използване на всякакви възможни
състояния – любов, омраза, яд. В „Дзен игра“ става
въпрос и за игра, но и за опит за доказване на сила. Кулминацията в самата игра е в момента на противопоставяне и на налагане.
Ф. М.: За мен „Дзен игра” е играта на живота: играта
между представата и това, което е; между илюзията и реалността.
Д. А.: Аз също мисля, че изглежда страшно и на моменти става леко неприятно. Затова и представлението е доста близко до реалния живот. Опитът за налагане и за контрол съществува откакто свят светува. Това е маниакалността да държиш юздите в своите ръце и да мислиш, че можеш да си играеш с хората, да ги поставяш в измислени от теб роли, без значение какво е тяхното желание.
М. Д.: Тук играе въпросът какво можем да променим и
какво трябва да изтърпим. Когато не можем да променим дадено действие, активираме насилие спрямо
него и това ни се връща като бумеранг. Когато се
опитваме да променяме нещо, което не можем, се
правим на богове и тогава демоничното започва да
говори в нас. Става една демонична игра.
Въпросите зададе Елена Ангелова

Срещата ни със Светлин се случи още в Националното училище за танцово изкуство. Ние сме съученици и добри приятели. Танцували сме много пъти на една сцена. Специално за „Монолог”, той много искаше
да работи с нас и кандидатства с идеята си за проекта „Тризависим” 2016 на Гилдията за съвременни изпълнителски изкуства към САБ. Спечели и го реализира.
Имаше ли предизвикателства в съвместната ви
работа по „Монолог”?
Предизвикателство за нас е техничният танцов
стил на хореографа и отличната физическа подготовка, която трябва да демонстрираме. Ние имаме
по-различни, по-минималистични търсения за движенията и перформативната естетика. За нас беше
трудно, но уникално преживяване да работим толкова интензивно физически.
Каква беше базата за създаването на хореографския текст в представлението?
Правихме много импровизационни сесии, чрез които
изучавахме как телата ни реагират на различни похвати, задачи и теми. Светлин беше много методичен и с ясна идея какво търси като качество и заряд.
Това е много важно за развитието и осъзнаването ни
като изпълнители и реализатори на сцената.
Освен като танцьори, вие се изявявате и като хореографи. В коя роля се чувствате по-силни?
Това е многопластовостта на работата ни. Когато
работим върху свои проекти, често сме и автори, и
хореографи, и изпълнители, което за някои от идеите е добре, но за други – не. От няколко години сме
късметлии, че не ни се налага сами да продуцираме работата си, а разчитаме на Сдружение „Creative box“,
които много ни помагат да канализираме енергията
си в творчество, да сме спокойни и съсредоточени в
създаването. Голямото предизвикателство в този
артистичен пъзел е, че чрез него изненадваме сами себе си, което понякога е много рисково, но то ни помага да се развиваме.
Материала подготви Елена Ангелова

ВАРНЕНСКО ЛЯТО
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ШОУКЕЙС
ВЯРВАМЕ, ЧЕ ТЕАТЪРЪТ
СЪЗДАВА ОБЩНОСТИ
07.06 Художествена галерия

ВАСИЛЕНА РАДЕВА, РЕЖИСЬОР И НЕЙТЪН КУПЪР, АКТЬОР
ДИСОНАНС ЗА ДВАМА АРТИСТИ
Паник Бутон Театър, ДНК

Във вашето представление „Дисонанс за двама артисти“ езикът и „загубването в превода“ е основна отправна точка за режисьорската и актьорската работа. Как изградихте драматургията и какво беше отношението ви към говоримия език?
В.Р.: Текстовото ядро на спектакъла е създаден изцяло от артистите Нейтън Купър и Богдана Котарева,
чието авторство според мен има висока драматургична стойност. В работата си искахме да запазим
автентичното звучене на човека, който сънува на
своя майчин език – английски, а трябва да изкаже и интерпретира сънищата си на чуждия за него български
език. Затова и не „сресахме“ направения от Нейтън

български превод на неговата част от текста, а го
оставихме като лингвистично богатство на представлението.
Н.К.: Започнахме като игра на пъзел. Историята е
много лична за нас, но в същото време остава голямо
пространство за асоциации и всеки зрител да открие нещо за себе си. Думите и говоримият език са изключително важни и в същото време напълно неефикасни и объркващи. Без говоримия език не е възможно
да имаме това развито общество, в което живеем
днес. Богатството и дълбочината на езика са дар,
който ни помага да разбираме и да описваме света, в
който живеем. Но говоримият език върши работа
само когато е разбран.
Какви средства използвате за изграждането на
спектакъла? Откъде произлиза хореографският,
вокалният език на комуникация с публиката?
В. Р.: Имахме амбицията да създадем нещо различно
от опита ни до сега, да заявим търсения на определена театрална естетика и език. Представлението
е плод на шестмесечен лабораторен процес, в който
чрез средствата на обектния театър, движенчески и
визуални експресии и най-вече нашата творческа интуиция, ние интерпретирахме философски и психологически понятия като „колективното самосъзнание“,
„сънищни архетипи“, „анима и анимус“ и др. За визуалните, музикалните и движенчески образи в представлението много помогна чудесната работа на Радостина Тодорова, Емилиян Гацов и Петя Мукова.
Н. К.: Сънищата са невероятно визуални и сензитивни, затова още в началото решихме, че да се пред-

ставят сънища на сцената единствено през текст,
би било много ограничаващо. В представлението
всичко функционира като обект, който има потенциала да въздейства на всеки друг обект. Няма значение дали тези обекти представляват човек, танц,
идея или монолог – всеки елемент има свой собствен
живот.
Какво преживяване бихте искали да създадете за
публиката?
В. Р.: Ще ми се зрителите да се почувстват сякаш са
попаднали в нечий сънищен свят, който на места поразително напомня моменти от техните сънища.
Разбира се, може да се изгубят в това, но ако се оставят образите да ги водят, няма да има нужда да натискат „паник бутона“. Ще е прекрасно да излязат
малко по-будни след това колективно сънуване.
Какви са основните предизвикателства и планове
за вашата организация „Паник Бутон Театър“?
В.Р.: Предизвикателствата не са много по-различни от
тези пред повечето независими театрални формации
в България – да правим стойностни артистични проекти с ниска бюджетна стойност и устойчив на много
рискови фактори живот. Един от заплануваните проекти (много трудоемък, но и силно любим) е представление по романа „Сто години самота“ на Маркес.
Н. К.: Вярваме, че театърът създава общности. Искаме да работим със студенти и млади хора, за да помогнем да се изгради следващото поколение артисти
и публики в театъра.
Въпросите зададе Елена Ангелова

Аз съм от Румъния, но тук представлявам САЩ. Пиша
доклад за фестивалната програма Шоукейс. Той е предназначен за интернет страницата citdispatches.com,
която до два месеца ще бъде активна.
Какви възможности за сътрудничество виждате
между CITD и МТФ „Варненско лято“?
Проектът „POST-EVERYTHING“ е съвместна работа
между САЩ и МТФ „Варненско лято“. CITD има значителна роля в това сътрудничество. Освен това ние
работим върху онлайн платформа, която представлява виртуален каталог на различни шоукейси в
Европа. Идеята е организаторите на театрални фестивали в САЩ да се запознават по-лесно и достъпно с
европейски продукции и да селектират добри представления. Така че се надяваме да запазим сътрудничеството ни.

СПЕКТАКЛИТЕ, КОИТО СИ
ЗАСЛУЖАВАТ, СЕ ПОМНЯТ
ПИЕТРО ВАЛЕНТИ, Театрална фондация ЕМИЛИЯ
РОМАНА, Модена, Италия
Каква е целта на посещението ви на Международния театрален фестивал „Варненско лято“ тази
година?
Заслужаваше си да дойда във Варна, за да се натъкна
на наистина интересни спектакли. Любопитството
ми, което винаги ме е съпътствало в живота, тази
година ме доведе в България. Работим в екип от 8 човека и при нас има вече наложена традиция да пътуваме и търсим представления. Миналата година на
фестивала гостува спектакъл на Пипо Делбоно, който ние продуцираме. Не познавам българския театър
и дойдох да го опозная. Запознах се с изпълнителния
директор на фестивала Николай Йорданов, с когото
много се разбираме. Най-важното е да намираш енергия и винаги да си в процес на дискусия. Другото много
важно е никога да не си твърде сигурен в нещо, защото сигурността в нашата професия пречи; не ти позволява да виждаш ясно.
Какво успяхте да видите до момента от фестивалната програма и какви са вашите впечатления?
До момента най-интересното представление, което гледах, е „Илиада“ и със сигурност бих искал да го
поканя. Танцовият спектакъл „Монолог“ беше много
силен и наситен. Той предава нещо, което не можеш
да разбереш, и в същото време те провокира да
мислиш. Спектаклите, които си заслужават, са тези,

На 7 юни в Радио Варна се проведе среща между артисти в програмата Шоукейс и международните фестивални гости. Представяме част от тях и техните впечатления от програмата.
които ще помните на следващия ден. Когато не си
спокоен и не ти е удобно, значи този спектакъл си
заслужава. Публиката се разделя на две категории –
тези, които идват в театъра, за да се чувстват
сигурни и искат да потвърдят нещата, които знаят,
и други, които искат да чуят и видят неща, които ги
притесняват и преобръщат света им. Това правя в
момента – търся неща, които да преобърнат живота ми и съм сигурен, че утре ще помня „Монолог“.
Много бавно ме въвлякоха в представлението и
смятам, че за да правиш това, трябва да си много
добър. „Дзен игра“, от друга страна, те учудва и изненадва с енергията, която влагат. Тя произлиза от това, че искат да кажат много неща, но не съм убеден,
че успяват. Направи ми впечатление, че са като ядро
– работят добре заедно, обединени са. Но във времената на битки, които изживяваме днес, имаме нужда
от повече „сладост“.
Въпросите зададе Светломира Стоянова

НАДЯВАМЕ СЕ ДА ЗАПАЗИМ
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НИ
ЗЕНКО БОГДАН, Център за международно театрално
развитие, Балтимор, САЩ
Бихте ли се представили и споделили целта на посещението ви на фестивала?
Тук съм като представител на Центъра за международно театрално развитие (CITD), базиран в Балтимор.

С какви впечатления останахте от представленията, които видяхте досега на фестивала?
Много харесах танцовото представление „Монолог“.
Идеята за обрисуването на линии по земята свързах с
оставянето на своеобразен отпечатък на хореографията. Следях дали актьорите се движат по тези линии и очаквах момента, в който ще се срещат. Музиката също много ми допадна. Гледах и „Дзен игра“. Там
видях едни великолепни танцьори. Беше наистина
въздействащо. Не успях напълно да проследя сюжетната линия. Не ми допадна, че тя беше някак отделена от танцьорите. Хореографията беше трудна, но
изпълнителите бяха превъзходни.
Въпросите зададе Алаксандър Милчев

ТЪРСИМ СОЦИАЛНО
И ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМИ ТЕМИ
АНДРЕА АНДРЕИ,
Европейски театрален фестивал EUROTHALIA,
Германски държавен театър, Тимишоара, Румъния
Може ли да ни разкажете малко повече за вас и за
фестивала, който правите?
Казвам се Андреа Андреи и съм куратор на Европейския театрален фестивал EUROTHALIA. Организира се
от Германския държавен театър в Тимишоара,
Румъния. Провежда се всяка година през октомври.
Опитваме се да каним съвременни представления с
добро естетическо качество. Търсим социално и политически значими теми. Също така се стараем да
покажем на нашата публика съвременни театрални и
танцови форми. Целта ни е да покажем иновативното на европейската сцена. Тази година фестивалът
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ШОУКЕЙС
НАВЛИЗАХМЕ В „НОЩТА НА СРЕДНОВЕКОВИЕТО”
ИВАН ДОБЧЕВ, РЕЖИСЬОР
07.06 Сцена Филиал

темата задаваше един друг хоризонт на ателието –
отвъд фолклорните клишета и представи. Ние навлизахме в „нощта на средновековието”, в тайните
знаци на несъзнаваното, на архетипа. В този смисъл
текстовете на Йордан Радичков бяха само зареждане, а не просто обект на театрална интерпретация.

АТЕЛИЕ ОНОВА НЕЩО
ТР Сфумато
Театрална работилница „Сфумато“ продължава
практиката на творчески ателиета с актьори по
специфични теми. Какво ново открихте в „Онова
нещо“?
Сфумато е техника за рисуване на въздуха, на невидимото. Какво по-подходящо може да има за една такава техника от „Онова нещо, което ни вижда целите,
а пък ние му виждаме само окото” (по Радичков). В
„Сфумато“ винаги сме изповядвали ателието като
най-адекватен формат на нашата работа. Не случайно сме се заявили като „театрална работилница“ и
продължаваме да отстояваме тези свои предпочитания пред алтернативата да се превърнем в конвенционална фабрика за театрална конфекция.
В основата на „Онова нещо“ стоят текстове на
Йордан Радичков – фолклор, религия, суеверия, самодиви, тенци… Защо избрахте именно неговия
свят за това ателие?
В нашето ателие се появи проф. Цочо Бояджиев, въоръжен с фотоапарат, но това не изчерпваше неговото участие. Той се включваше в нашето отразяване на актьорските опити и неговата ерудиция по

Как селектирахте опитите, които бяха предложени?
Много естествено – оставаха само онези, които отлепваха от елементарното фолклорно мислене и се
стремяха към тайната за човека, към невидимото в
човешкото.

ОПОЗНАВАНЕ
НА ПЪРВИЧНИЯ СТРАХ
ИВАЙЛО ДРАГИЕВ, АКТЬОР
Вашето име се свързва с множество проекти както в традиционния театър, така и в новаторските търсения на театър „Реплика“. Какво открихте за себе си като актьор в „Онова нещо“?
Участвал съм активно в ателиета на Театрална работилница „Сфумато“ „Самолетът закъснява" и в "Ателие 200". Бил съм и зрител на няколко други лаборатории. Това, което получих като опит в „Онова нещо“,
беше свързано с опознаването на първичния страх,
заложен дълбоко във всеки от нас, но отричан. Темата за Непознатото и Другото беше в основата на
търсенията ни в ателието и потапянето в нея провокира много различни акции и средства, с които до
сега не се бях сблъсквал
Материала подготви Любомир Парушев

ПОСЕЩЕНИЕТО
Наоко Маешиба (Япония/ САЩ)
Венелин Шурелов (България)

03.06 Куклен театър

НАОКО МАЕШИБА, КОНЦЕПЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
Как се появи идеята за „Посещението”?
Когато Венелин Шурелов посети Университета Таусън миналия февруари, аз наблюдавах неговия творчески процес. Усетих задълбочения му интерес към
тялото, който дълбоко споделяm. Той посети и уъркшопа „Дъх, Движение, Емоция”, който проведох в Балтимор. След това си поговорихме и предложих да обмислим възможността да направим един импромптю пърформанс по време на тазгодишния фестивал.
Преди две години бях тук, във Варна, и намирам мястото за много специално. На японския има един идиом „Ichi-go-Ichi-e“ (единствен път, единствена среща)
– той предполага особено събиране, което се случва
един-единствен път и никога не се повтаря. С Венелин исках да създавам нещо подобно – пърформанс,
който се случва само веднъж на определено място за
определени хора.

Изпълнявате „Посещението” в открито пространство, без защитата на сценичната черна кутия.
Какви средства използвате, за да останете в света на пърформанса, докато природата и всичко наоколо ви заобикалят?
В съприкосновението ми с околния свят аз откривам
коя съм, какво правя, каква е моята връзка с мястото.
Аз разтварям границата между моето тяло и средата около мен. Усещам енергията на мястото и следвам тази енергия, вместо да я контролирам. Да, черната кутия е по-безопасно място. Сред природата
всичко е по-неконтролируемо. Това е танц между моето уязвимо човешко същество, което приема една
ситуация, върху която няма контрол. Предавам се и
наблюдавам какво възниква в този момент.

Каква е вашата публика и как се стараете да я развивате?
В Румъния се представя предимно традиционен театър и заради това ние се стараем да показваме повече иновативни начини за правене на театър. Всеки
път се опитваме да провокираме нашата публика с
въздействащи теми, интерпретирани по радикален
начин.
Какви са вашите впечатления от Театралния фестивал „Варненско лято“?
Много харесах представлението „Мир Вам“, защото,
както казах, ние търсим точно такива теми. Смятам, че в това представление има страхотен
документален материал и е наистина много важно за
обществото да се прави такъв вид театър. Аз се
интересувам и от съвременен танц и това, което
видях днес („Дзен игра“ и „Монолог“) беше наистина
любопитно. В „Дзен игра“ харесах изпълнителите.
Бяха много внушителни на сцената, но мисля, че представлението има драматургични проблеми. Относно „Монолог“ – трябва ми повече време да формулирам мнението си, тъй като току-що го гледах. Представленията, базирани върху текст, не ме впечатлиха толкова много. Например, „Малдорор“ не успя да
достигне до мен. Важно е, че в Шоукейс програмата
показвате независими компании и представления на
млади режисьори. Не съм запозната достатъчно с
българския театър, но оставам с впечатлението, че
се стремите да представяте нови театрални форми, което е страхотно.
Въпросите зададе Албена Тагарева

ИДЕЯТА Е ДА БЪДЕМ ЗАЕДНО
И ДА СЕ ВДЪХНОВЯВАМЕ
АДРИАНА СВЕТЛИКОВА, директор на фестивал
„МАЛА ИНВЕНТУРА“, Прага, Чехия

ЕДИНСТВЕН ПЪТ,
ЕДИНСТВЕНА СРЕЩА

Как интегрирате принципите на буто танца във
вашата работа?
Аз не се възприемам за буто танцьор. Изучавала съм
буто, наред с традиционен театър Но, западен физически театър, модерен и съвременен танц. Буто е
безформена форма, която не се поддава на кодифициране и категоризиране. Най-силното влияние на буто върху мен се състои в принципа на „непрекъснатата трансформация“. Аз съм непрестанно в процес на
ставане и случване.

ще има своето шесто издание. Стартира през 2009,
но имаше една пауза от 2 години, през които не успяхме да намерим финансиране. Аз съм куратор на фестивала за втора година.

08.06 Клуб Ментол
Изолацията и паметта са темите в „Посещението”. Какво според вас ги прави толкова актуални
днес?
Мисля си, че днес живеем във времена на изолация. Изглежда изолираме себе си, като живеем в изфабрикувани реалности. Съществува сериозна загуба на връзка с тялото. С бързото развитие на технологиите
ние постепенно губим сензитивния опит. Бих искала
да продължавам да изследвам акта на припомнянето:
да си припомням коя наистина съм аз. Спомените за
мен са като вход към това отново да усетиш и преоткриеш себе си без носталгия.
Какво преживяване бихте искали да оставите у
зрителите?
Този въпрос винаги е предизвикателство за мен. Иска
ми се зрителите да дойдат без очаквания. Така могат
да открият нещо за себе си.
Въпросите зададе Елена Ангелова

Бихте ли се представили и споделили целта на посещението си на фестивала?
Аз съм директор на фестивала „Мала Инвентура“.
Той се провежда в Прага и в още три града в страната. През февруари 2017 ще бъде неговото 15-то
издание. С мен е и Дагмар Канторкова. Тя е президент
на културната мрежа „Nova sit“, която свързва повече
от 13 организации в нашата страна. Бихме желали да
включим във фестивалната програма и международни продукции. Това е и причината да сме тук. Интересува ни българският съвременен театър. Интересуват ни гранични, интердисциплинарни представления.
Кои представления успяхте да гледате от Шоукейса и какви са вашите впечатления?
Ние избягваме представления, които могат да се определят като шокиращи, странни или които искат
да заявят „имам много добра техника“ или „това е
много съвременно“. Не търсим това. Опитваме се да
намерим представление, което иска да покаже нещо
със специална енергия. Гледахме някои представления
от Шоукейса и най-много ни хареса „Мир Вам“. То съдържа всичко, което търсим. Не беше само движение,
актьорска игра и т.н. Имаше тема, която е много актуална. Също така използва новаторската вербатим
техника и прожекции. Те не бяха толкова концентрирани върху това как да ни покажат нещо, а просто бяха честни. Ще обсъдя допълнително с колегите си и е
възможно да го покажем в Прага и в културната ни
мрежа, която е доста голяма.
Проявявате ли по-специален интерес към документалния театър?
Документалният театър е сравнително нов. Не всеки иска да го прави, тъй като изисква време, проучвания, специфични умения. В Чехия има 3-4 компании,
които са доста добри в тази сфера. Стараем се главният фокус на нашия фестивал да не бъде само представянето на продукции. Идеята е да бъдем заедно,
да разговаряме и да се вдъхновяваме, без да насилваме
нещата. Според мен „Мир Вам“ е на европейско ниво.
Представлението е честно и с отворено съзнание,
което ми хареса най-много.
Въпросите зададе Любомир Парушев
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МЕЖДУНАРОДНА СЕЛЕКЦИЯ
ИРОНИЧНА ИГРА НА ТЕАТЪРА СЪС САМИЯ СЕБЕ
ДАВИД ЕСПИНОСА, КОНЦЕПЦИЯ, РЕЖИСУРА И ИЗПЪЛНЕНИЕ

07, 08.06 Галерия Графит

МНОГО ШУМ ЗА НИЩО
Давид Еспиноса / Ел Локал Е.К. – Барселона, Испания

Представлението „Много шум за нищо” обединява
много различни пиеси на големия драматург. Каква
е идеята, която ги обединява?
Представлението играе по ироничен начин със самия
театър. Ние използваме Шекспир като оправдание
да намерим нов начин на правене на театър и на актьорска игра.
Какво беше предизвикателството за вас да комбинирате тези текстове в едно представление?
Да не използвам думи. Омръзнало ми е през цялото
време да слушам една и съща история. Ние използваме образите и темите (любов, трагедия, жестокост, смърт), за да потърсим начин как да трансформираме една скулптура в рамките на представлението.

Какво оказа влияние на изграждането ви като артист и какво ви мотивира да работите в полето
на визуалните изкуства, танца и театъра?
Мисля, че всичко е свързано с потребността от повдигане на въпроси... Изкуството е моят начин да поставям себе си под въпрос и да мисля за живота и
смъртта.
Защо Шекспир е толкова актуален днес? Защо е
най-поставяният драматург според вас?
Не знам защо. Моля ви, кажете ми, ако знаете! Много
е странно. В музиката старите хитове са ОК, но навсякъде се търси новото. В театъра е точно обратното.

ДА СЕ ОСТАВИШ НА ТЕЧЕНИЕТО
ИРЖИ ХАВЕЛКА, РЕЖИСЬОР
Към какво отпраща заглавието „Корекция”?
Първите асоциации за мен са свързани със затвора, с
тесните бетонни килии и малките им прозорчета,
които се наричат „изправителни”. Затворникът спи
на бетонния под без завивка, получава храна веднъж
на три дни и може да прави само по две крачки във
всяка една посока. Това е един от най-жестоките начини, по които комунистите са се опитвали да „коригират” „неизправните“ хора. Но, разбира се, думата
„корекция” има много повече значения, които нахлуват във въображението на зрителя по време на представлението.
Как бихте описали хореографския си метод? Какви
качества бихте искали да развиете в изпълнителите?
За мен най-интересното в танца е специфичният
начин, по който едно ограничение на движението би
могло да предложи нови и заредени с енергия употреби на тялото. Например, простият факт, че си прикован на пода, ти дава силата да надмогнеш гравитацията. Казано с банални думи – танцьорът не може да
се движи от едно място на друго, но може повече да
се навежда и огъва.
Какъв беше вашият подход към танцьорите и музикантите по време на репетиция?
Театърът се основава на сътрудничество. Това не
може да се отрече. Винаги в началото има нещо –
идея, мисъл, усещане, книга или песен. След това идват репетициите – процесът, в който всяко нещо и

Сценографията напомня детска игра с много играчки. Защо използвате точно тези миниатюрни фигури?
Повечето от фигурките и играчките се свързват с
образи от пиесите, но по един много субективен начин; други са просто естетическо решение. Всъщност всичко опира до това какво можеш да намериш
около себе си, до играчките ти, фигурките на баба ти
или дрънкулки от китайски магазин. Винаги се старая
да предложа на публиката идеята за „направи го сам”.

ОТЗИВИ
НЕОЧАКВАНО, ДРЪЗКО И ПРОВОКАТИВНО
"Много шум за нищо" е много приятно, неочаквано и
изключително иронично шоу. Прекрасно се вписва в
мощната, интересна и сериозна програма на фестивала. Най-важното му качество е, че макар и толкова
минималистично, неочаквано, дръзко и провокативно, си личи, че актьорът много добре познава текстовете на Шекспир. В цялата тази ирония биват
преобърнати много сериозни теми. Бих казала, че това е едновременно дълбок и ерудиран поглед към Шекспир, пречупен през детското, смешното, минималистичното. Наистина се забавлявах и ми беше много
интересно.
Камелия Николова, театровед
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДЕТАЙЛНА РАЗРАБОТКА
Първото ми впечатление е, че колекцията от обекти в "Много шум за нищо" изумително успешно пасва
на всички онези драматургични комбинации, които
познаваме от пиесите на Шекспир. Впечатляващо е
до каква степен тези причудливи, уродливи и до голяма степен отблъскващи ме пластмасови произведения на масовата индустрия съдържат в себе си всички
кодове на основните отношения, които протичат
между нас – като личности и като общество. Горещо
приветствам този подход, правещ впечатление с
липсата на директна намеса от страна на актьора.
Той като че ли е с вързани ръце спрямо тях като обекти и в същото време прави изключително детайлна
разработка чрез светлината, сенките и различните
светлинни източници и прожекционни апарати.

Въпросите зададе Зорница Каменова
Венелин Шурелов, визуален артист и сценограф
08.06 Художествена галерия

КОРЕКЦИЯ
Компания VerTeDance /
Иржи Хавелка /
Clarinet Factory - Прага, Чехия

всеки един могат да променят всичко и всички. След
това е резултатът. Винаги създавам едно представление спрямо мястото, спрямо хората и спрямо времето. Хората, пространството и времето са трите съставки, които изграждат за мен едно представление.
Вие имате много опит в кукления и в алтернативния театър. Как решихте да пренасочите вниманието си към съвременния танц и по какъв начин
вашият предходен опит ви беше от полза?
Винаги съм посещавал повече танцови представления, отколкото традиционен театър. В нашия факултет в Театралното училище имахме засилен фокус
върху танца. В крайна сметка VerTeDance беше първата танцова компания, която ми предложи да рабо-

АКТИВЕН ТЛАСЪК НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО
„Много шум за нищо” ме върна към детските „представления”, които баща ми правеше вкъщи – театър
с фигури и кукли. Навлязох много естествено в този
разказ. В един момент усетих Шекспир като приказка.
В неговото творчество има най-съществената информация за всеки човек. Давид Еспиноса е успял да постигне това в един много минималистичен спектакъл. Музиката, фигурките и светлината създават
ефект, който буди въображението, „осветява” представите със сенки, спомени и загатвания. Режисьорът много естествено съчетава движенията между
Вагнер и кича; въвежда ги едновременно като забавление и като важна информация. По този начин въображението се събужда с минимални средства, с простички изрази. Този тип експерименти, предхождащи
кинематографията, започват да откриват движещи
се фигури със светлина. „Много шум за нищо” е активен тласък на въображението.
Анна Топалджикова, театровед
тим заедно. Но независимо с кого работя (без значение дали е танцьор, класически актьор или кукла), ние
се отправяме заедно в едно приключение и заедно
поемаме риск. Може би досегашният ми опит ми е
дал тази нагласа.
Какво усещане бихте искали да създадете за зрителите на „Корекция”?
Преживяване на настоящия момент. Да се оставят
на течението.
Въпросите зададе Елена Ангелова

БЪЛГАРСКА СЕЛЕКЦИЯ
ВРЕМЕ Е ДА СЕ СМЕЕМ
НА
МИНАЛОТО СИ
ЕЛЕНА ПАНАЙОТОВА, РЕЖИСЬОР
08.06 Основна Сцена

СЕСТРИ ПАЛАВЕЕВИ
Драматичен театър - Пловдив

Какво ви предизвика в романа „Сестри Палавееви“
на Алек Попов и какъв път извървяхте до реализацията му на сцената?
Аз много харесвам чувството за хумор в книгите на
Алек Попов. Смятам, че той е прекрасен сатирик, но
не гледам на този текст като пародия. В смеха от
трагикомичността на ситуацията от миналото ни
се крие оздравителна терапия за обществото. Красотата в „Сестри Палавееви” е, че борави с миналото без идеологически предразсъдъци и без претенция
за последна инстанция на историята. Една комедия,
която разказва за наивността на всяка революционна

идея, която увлича необразовани прослойки от обществото или млади хора, които се запалват от романтичната идея за героична смърт. Сюжетът съдържа
в себе си останалата необговорена политическа травма на обществото ни. Но и днес историята продължава да повтаря себе си. Живеем в свят, в който като че сме свободни да избираме религията или идеологията, които да следваме, и това се оказва доста
опасно. Нашето време привидно изглежда лишено от
трагичност, което кара много млади хора да се хвърлят към екстремистки групировки и действия. Чистотата и наивността, присъщи на младостта, лесно се ентусиазират от представата за саможертва
в името на народа или за благото на другите… Народът пък е безразличен към този процес. Драмата никога не е общочовешка, тя е конкретна за обикновения човек. Вдъхновен от красиви идеали, той се бори
със себе си, за да бъде герой, а накрая се оказва, че найголяма му битка е да успее да приеме разрухата на
идеалите от младостта си и да продължи да живее.
Животът на партизаните, сред които попадат двете сестри Палавееви, е абсурдна трагикомедия, в която оцеляването се превръща в единствен приоритет. И когато всички те загиват преди да видят победата, се оказват благословени да не доживеят това, което се случва след края на една революция – пълният тоталитаризъм. Днес това, което ни остава
на нас, наследниците на това време, е да погледнем
назад и да успеем да се смеем. Време е да се смеем на
миналото си, да говорим за него, да го въздигаме, да го
опорочаваме, да се освобождаваме от него, за да може да продължим напред като нация, като народ, който е осъзнал грешките и постиженията си, осъзнал е,

че всичко в историята се случва с ефект върху следващото поколение. Колкото повече интегрираме миналото си в настоящето, толкова повече сме свободни да създаваме своето бъдеще.
Определяте жанрово спектакъла като „партизански комикс“. Какво влагате в това понятие и как
работихте в този жанр?
В спектакъла ползваме комиксови моменти за преекспониране на дадено събитие чрез анимация или комиксова рисунка, които засилват посланието на ситуацията. Важно беше да разкажем историята по съвременен начин, който би кореспондирал с възприятията за света от младото поколение. Беше важно и
да се постигне епичност на театралния разказ.
Опитвайки се да дефинираме какви са правилата в
комикса, приехме, че няма психологическо развитие
на персонажа, той е винаги в екстремна ситуация за
реагиране. Така актьорите търсеха анимационна или
комиксова реакция, която неминуемо доведе до парадоксален физически език на телата. Персонажите
носят пълна вяра и наивност в ситуациите, истински
страдат или се радват и това гарантира плътност
на образите.
Въпросите зададе Теодора Захариева
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