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„Кавказкият тебеширен кръг“ е поредната ви по-
становка по Брехт. С какво драматургията му е 
все още актуална?
Предметът на театъра в третото хилядолетие 
подлежи на преосмисляне. За какво да съществува то-
зи феномен – тази гореща, смислена, интересна, жива 
среща? И то във време на толкова много технологич-
ни улеснения, облекчения, открития. Трудно ми е да 
отговоря кратко на въпроса „Защо Брехт?“. Той е 
свързан с въпроса „Защо театър в третото хилядо-
летие?“. В този контекст театърът да се самообла-
щава, да се занимава елитарно с чисто естетически 
разбивания на театралния език и на оптимизиране на 
словото – това ми се струва недопустимо. Важно е 
театърът да остане изкуство, а не просто верни 
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констатации. Сцената се отваря за големите болки 
на деня, темите - рани, срутвайки четвъртата сте-
на (което е първото на брехтовата поетика и фило-
софия за театър) и тя трябва да намери начин ди-
ректно да приобщи залата, да я разтърси, събуди и да 
извади зрителя от комфортната позиция на свиде-
тел. Тази замесена хиперреалност на срещата тряб-
ва да установи своята насъщност. Затова е време 
отново за Брехт. Аз съм гледала запис на една от по-
следните му постановки на „Кавказкият тебеширен 
кръг“ и нашето представление спори с тенденциите, 
заложени в нея. То спори с левичарската тенденция – 
историята на Груша и детето, пораждаща асоциа-
ции със социалистическата държава, която може да 
се грижи за децата, за бъдещия човек и т.н. В нашия 
прочит те са не само загърбени – те просто не съще-
ствуват. Ние четем този текст през един умен на-
ив, висок наив, като чиста история, която се случва 
пред очите ни и съдържа съвършено друго послание – 
„Защо не можеш да правиш добро и да живееш доб-
ре?“. Представлението е центрирано около това 
„Какъв е жестът на доброто?“. Да вършиш добро, оз-
начава да се лишиш от нещо, да рискуваш, да загубиш, 
да прекрачиш егото си. Това е едно прозрачно пред-
ставление. Като погледнеш отгоре, колкото и да е 
дълбоко, можеш да видиш какво се случва на дъното, 
откъде тръгва импулсът, какъв е мотивът. Това ми 
се струва ценно – да намерим температурата, езика, 
конвенцията на срещата с всеки зрител. Въпросът е: 
„Какво значи да вършиш добро и къде стоиш в този 

голям въпрос на днешния ден?“. Аз винаги споря с дра-
матургията. И този спор не е заяждане, не е на дреб-
но. Изначално стои феноменът „представление“ не 
просто като аранжиране на текста в пространст-
вото, не просто като обясняване на един текст, а ка-
то създаване на друга, автентична, паралелна реал-
ност през акцията, през енергията на актьорите, 
през образа, музиката и звука. Този въздух на случване-
то не се изчерпва с това, което виждаш и чуваш, а 
през всичките средства и изкази на театъра реаби-
литира автономията на феномена „спектакъл“. За 
мен спектакълът е нещо, което спорейки с драма-
тургията, я открива по-дълбоко и я доизвежда на 
живо – тук и сега. 

Как подходихте към разпределението на ролите?
Когато отидеш в един театър, ти трябва да рабо-
тиш с хората, които са там. Това е моето убежде-
ние. Що се отнася до Георги Богданов и Гергана Плет-
ньова – те са свързани с Варненския театър, психоло-
гията им се доближава до тази на трупата. Всички 
останали са хора, които дишат заедно, които са ко-
лективно действащо лице. Това е силата на пред-
ставлението, това доминира върху отделните роли. 
Най-вълнуващите моменти са тези, в които те се 
свързват. Трупата е главното действащо лице, как-
то е и при Брехт. Актьорите се включват със своя 
личен коментар, със своя личен ангажимент към ма-
терията.

Въпросите зададе Любомир Парушев
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ВРЕМЕ Е ОТНОВО ЗА БРЕХТ
МАРГАРИТА МЛАДЕНОВА, РЕЖИСЬОР

БЪЛГАРСКА СЕЛЕКЦИЯ

Пиесата „Театър, любов моя” е написана през 1981 
година от Валери Петров за актрисите Таня Маса-
литинова и Славка Славова. Какво актуално нами-
рате в нея, защо е значима както преди 35 години, 
така и днес? 
К. Н. А.: „Театър, любов моя“ е един вечен текст, кой-
то говори за това, което се случва с актьора зад кули-
сите, извън аплодисментите. Това винаги е вълнувало 
зрителя, защото там стават „тайните неща“ – как 
актьорът се добира до персонажа в кухнята на те-
атъра. Отношенията са и райски, и адови. Когато 
има четири талантливи актриси, които чакат да из-
лязат на кастинг и да ги избере режисьор, който би 
трябвало да е правещият избор Бог, се намесват 
страшни чувства като завист, като желание да 
шкартираш конкуренцията си. Същевременно има 
нежност, съпричастие, споделяне на странни момен-
ти, които зрителят не вижда, докато актьорите са 
на сцената. Споделяне на полети, които имаш. Ак-
тьорската професия (ако може да се нарече профе-
сия) е много страстна. Тя е кълбо от нерви и магия. 
Всичко това го има в пиесата на Валери Петров. Тя би 
била модерна винаги. 
К. К.: Пиесата е начин, по който можеш да разкажеш 
собствения си път. За нас това не бяха лесни времена, 
ние сме в непрекъсната реформа. Трябва да се проме-
няме и ние го правим. Но имаме някакви принципи и 
те са да си вършим добре работата. Мисля, че това 
е посланието в интерпретацията на пиесата: през 
каквито и сложни ситуации да минават тези актри-
си, каквото и да им се случва, те преминават през 
него със себеирония и чувство за хумор и когато са на 
сцената, са щастливи. Това е любов.
К. Н. А.: Едно от стихотворенията на Валери Петров 
се казва „Маски” и то е в основата на представлени-

ето. Не се знае колко маски притежава един актьор – 
чудовище, ангел, курва, счетоводител, светица, мо-
нахиня... Един Господ знае. Опитваме се заедно с пуб-
ликата да махаме маска след маска и може би някъде 
там в дъното, в тунела, в бялата точица сме ние 
четирите.

А каква е ролята на публиката в този процес?
С. Я.: Ние много се забавляваме в процеса, но всичко е 
за публиката. За мен това представление е като из-
повед, като откровение. Поради спецификата на ра-
ботата си, актьорите така или иначе се предста-
вят за някои. Много рядко можеш да стигнеш до то-
ва, което е най-съкровено за актьора. А и за самия не-
го е трудно.
К. Н. А.: Всеки човек от публиката също има в своя жи-
вот маски и безкрайни ситуации. Един актьор е всич-
ки хора. Всички. 

По какъв начин паметта за Крикор Азарян и Валери 
Петров присъства в представлението?
С. Я.: Те са нашите вдъхновители и представлението 
е посветено на тях. 
К. Н. А.: Всеки път, когато излизаме на сцената, има-
ме усещането, че и Коко, и Валери ни гледат. Ако се 
посрамим с лоша игра и не сме докрай истински, про-
сто ще има светкавица от небето и представление-
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то ще престане да съществува. Ще изгори сцената 
заедно с нас.

Каква беше за вас най-ярката провокация в репети-
ционния процес?
С. Я.: Много ме вълнува темата за любовта не само в 
театъра, но и в живота – да даваш любов, както да-
ват животните и децата, без да искат обратно. За-
това толкова обичам това представление – ние мо-
жем да си даваме тази любов, без да се съдим. Мисля, 
че всяко  изиграване променя всяка една от нас в тази 
посока и ни учи на това.

А как взехте решението да направите това пред-
ставление?
К. Н. А.: Мисля, че всички сме на някакъв кръстопът в 
живота си – все още сме млади, но и зрели. Имаме 
опит, имаме цинизъм, имаме любов и желание да се 
случи нещо летящо с нас. Това беше най-точната ком-
пания. В тази професия започнахме заедно с нашия ве-
лик професор-самурай Крикор Азарян. Той се опита да 
ни научи на най-важните неща: не да бъдем талант-
ливи, а на партньорство и на индивидуалност, на сво-
бода, на безкомпромисност. И сега мисля, че се събрах-
ме на съдбовна проверка. 25 години по-късно.

Каква беше за вас основната провокация?
Л. М.: Беше вълнуващо. Ние се научихме на нови неща, 
събирайки се задно. Наложи се да се харесваме и уважа-
ваме не само в живота, но и на сцената. Това е много 
важно за актьора. Когато има такива провокации, 
удоволствието е голямо. И това не е едностранен 
процес. Представлението е направено така, че пуб-
ликата да е наш партньор. Ние я търсим като съу-
частник и действащо лице в спектакъла. А когато се 
изправят и кажат „браво”, това е най-хубавата на-
града. Означава, че сме постигнали това, което иска-
ме.

Въпросите зададе Елена Ангелова

ПАРАЛЕЛНА ПРОГРАМА
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ВРЕМЕ Е ЗА АНАЛИЗИ, 
НЕ ЗА ЛОЗУНГИ
ПЛАМЕН МАРКОВ, РЕЖИСЬОР

Досега Айн Ранд не е била поставяна в България, вие 
го правите за първи път. Как стигнахте до нейна-
та пиеса „Нощта на 16-ти януари“ ?
Айн Ранд е била пренебрегвана и забранявана у нас по 
едно време. Айн Ранд е била възхвалявана до небесата 
като единствен истински пророк по друго време. 
Време е вече да подложим нейните идеи на ползо-
творна и смислена дискусия и чрез днешната публика 
да оценим кое е ценното и непреходното, и кое уто-
пичното в нейните идеи. Както трябва да се оцени 
аналитично ценното, утопичното и опасното в иде-
ите на социализма. Време е за анализи, не за лозунги и 
елементаризиращи идеите идеологеми.

Това е една от първите пиеси на Айн Ранд. В какво 
се състои нейната актуалност и днес?
Това е единствената й пиеса, заслужаваща внимание 
и имала успех. Другите две не са успешно поставяни 
или печатани по нейно време.
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До каква степен оказва влияние на работата ви 
драматургичната основа – пиесата на Айн Ранд, и 
дава ли тя като автор указания, които да насоч-
ват сценографа и костюмографа в работата му?
Действието в пиесата протича в съдебна зала и във 
времевата рамка на едно съдебно заседание. Про-
цесът е за убийство и се развива по всички правила на 
съдебната система на Америка през 30-те години на 
20. век. Има реални съдебни заседатели, които на фи-
нала взимат решение за виновността на подсъдима-
та. Айн Ранд не прави коментар на сценичното про-
странство, но зададените обстоятелства и целта 
на спектакъла (според Ранд той трябва да играе роля-
та на своеобразен социален експеримент) поставят 
тясна рамка за сценографа. Що се отнася до костюми-
те, те също се подчиняват на дрес кода, определен 
от ситуацията и мястото на действие. Пламен Мар-
ков направи промени в основните роли – тези на про-
курора и защитата. По пиеса те са мъже. В спектакъ-
ла те се играят от жени. Това ме накара да използвам 
за костюмите следващото десетилетие, а именно 
40-те години на миналия век, когато модата откри-
ва лицето на еманципираната жена и създава вечния 
образ на силната, умна, независима, отстояваща иде-
ите си жена. Харесвам изискания сексапил на тези го-
дини, подчертан в характера и линията на дрехите. 
Затова го предпочетох пред декадентския привкус 
на предходния период. Всъщност романите на Айн 
Ранд ми помогнаха най-много в създаването на визуал-
ния образ на спектакъла, въпреки че са написани по-
късно. Особено „Изворът“, където действащи лица 
са архитекти с различни гледни точки към смисъла и 
функцията на архитектурата, с различна ценностна 
система и степен на жертвоготовност в реализира-
нето на целите си.

Материала подготви Светломира Стоянова

В „Нощта на 16-ти януари“ сценичната среда създа-
ва усещане за изключителна реалистичност. Каква 
е ролята на мултимедията и участието на публи-
ката в цялостната концепция и къде е пресечната 
точка между вашите търсения и режисьорската 
идея в това представление?
Голямото предизвикателство за мен беше въпросът 
как да създам сценично пространство, което да пред-
ставлява разпознаваемо мястото на действие – а 
именно съдебна зала, а от друга страна – да изградя 
образ, в който зрителите да имат усещане за величи-
ето на институциите и закона. Използвах характер-
ната за Америка интерпретация на архитектурата 
на класическата епоха, уедрих архитектурните еле-
менти, премахнах свързващите стени и ъгли. Всяка 
една от страните в залата има своя собствена сгра-
да зад себе си и представлява отделна, независима 
институция. Така на сцената има не интериор, а от-
крито публично пространство, което беше важно за 
нас и се отнася към проблемите, с които се занимава 
пиесата. Червеният фон подчертава усещането за 
импозантност на архитектурата и създава пред-
ставата за условно пространство. На пръв поглед 
имаме реалистичен декор, но погледнато в дълбочина 
съвсем не е така. Мултимедията беше важна за режи-
сьора Пламен Марков и работихме доста, за да я реа-
лизираме като неделима част от спектакъла; да на-
мерим средства, с които изображението на екрана 
да е хомогенно и стилистично свързано и с актьор-
ската игра, и с визуалното решение. Светлината е 
свързващият компонент тук. Ползвахме стилистика-
та на film noir – остра, графична светлина, хвърлени 
сенки и т.н. Актьорите изработиха много прецизна 
партитура на движението си и знаеха точно кога да 
гледат в камерата, кога да излязат от кадър и как да 
степенуват реакциите си. В статичността на ми-
зансцена близките кадри върху лицата на свидетели-
те дадоха очаквания резултат и много повлияха вър-
ху актьорското присъствие.

СЦЕНАТА КАТО ОТКРИТО ПУБЛИЧНО ПРОСТРАНСТВО
МИРА КАЛАНОВА, СЦЕНОГРАФ

ПАРАЛЕЛНА ПРОГРАМА
„Екселсиор” означава „по-нагоре, по-нагоре“. Как съ-
четавате елементите на поставяне и на обучение 
на изпълнителите?
Едновременно разглеждаме порастването и усъвър-
шенстването чрез вътрешната същност на човека. 
Ние притежаваме различни свои азове и личностни 
характеристики, с които детайлизираме. Търсим то-
ва в големите човешки теми и схеми като обичта, 
страха. Татяна Соколова разработва по-скоро различ-
ните пространства и етноси. И двете сме тръгнали 
от класическия танц, но имаме различен тип изрази-
телност. Мен ме вълнува танцът, докато при нея е 
по-важен театърът. Харесва ми, че черпим опит ед-
на от друга и имаме взаимодействие. Всеки човек, ар-
тист и преподавател минава през различни периоди. 
Важното е, че използвахме качествата на студен-
тите, тяхната индивидуалност. Исках от тях да 
представят себе си и на базата на това развих цяла-
та хореография. Най-органичният път е основата на 
хореографията да идва от изпълнителя. Отговор-
ността на режисьора е в естетиката.

Въпросите зададе Елена Ангелова

Какъв беше вашият подход на обучение в танцова-
та програма на Нов български университет? Какво 
искате да извадите като потенциал от студен-
тите актьори и танцьори в „Екселсиор”?
Това, което ми помага, е, че съм развила две сетив-
ности – на танцьор, мечтаещ за режисьор, който 
знае как да извади потенциала на изпълнителя, и жела-
нието да организирам хора, които имат някакви уме-
ния. Изследвам психологически езика на тялото и то-
ва ми помага да достигна до същността на човека и 
да разбера неговия капацитет. Дълго време търсих 
начина едновременно да скрия и да покажа танца на 
хора с по-бедна движенческа култура и по този начин 
сама обучавах себе си. Открих другата, позитивна 
страна на липсата на развит движенчески език и то-
ва ми помогна да открия театралната страна.

През последните години в работата с вашите сту-
денти се наблюдава интерес към недраматургични 
текстове, които са силно свързани с българския 
бит. „Бай Балчо споменува“ не е изключение – в него 
използвате записки по предания. Как се породи то-
ва любопитство и какви са предизвикателствата 
пред вас като режисьор? А пред актьорите?
Любопитството ми е от много отдавна. Дипломи-
рал съм се с „Албена“ на Йовков преди повече от 35 
години, като още тогава търсех неща, паралелни на 
Йовков, но извън драматургията, написана по калъпи-
те за драматургия отпреди 100 години. После от края 
на миналото хилядолетие, от спектакъла „Зи-дарите 
и попа“ в Сливенския театър по текстове на Петко 
Тодоров, поп Минчо Кънчев и Софроний Вра-чански, се 
занимавам с документални архаични нете-атрални 
текстове от българското минало. Аз през няколко 
години се връщам към тях и изкопавам нови, като про-
дължавам търсенията си на базата на предишния ми 
опит, бутайки театралните възможности, които 
могат да се изразят чрез тях, все по-далече.

Какво предстои на студентите ви от тук ната-
тък, имайки предвид, че следващата година се ди-
пломират?
Всяко поколение си отвоюва пространството, кое-
то заслужава. Никога не е било лесно да се занимаваш 

сериозно с изкуство – това не е доходоносно като 
шоу-бизнеса, например, но там критериите, че си ус-
пяващ, са други и удовлетворението е друго.

Въпросите зададе Светломира Стоянова
09.06 Куклен театърБАЙ БАЛЧО СПОМЕНУВА

Учебен театър 
НАТФИЗ 
Кръстьо Сарафов

ДОКУМЕНТАЛНИ АРХАИЧНИ 
НЕТЕАТРАЛНИ ТЕКСТОВЕ 
ПЛАМЕН МАРКОВ, РЕЖИСЬОР

НАЙ-ОРГАНИЧНИЯТ ПЪТ 
Е ОСНОВАТА НА ХОРЕО-
ГРАФИЯТА ДА ИДВА 
ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
АНИ ПАМПУЛОВА, ПОСТАНОВКА И ХОРЕОГРАФИЯ

10.06 Художествена галерия

ЕКСЕЛСИОР 
Университетски театър НБУ

ФЕСТИВАЛЕН 
ФОРУМ

ВИНАГИ МОЖЕМ ДА СИ ПОДАДЕМ РЪКА
ИРИНЕЙ КОНСТАНТИНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БАТ

Как възприемате сътрудничеството между Българ-
ска асоциация за театър и МТФ „Варненско лято“?
Дълго време Българската асоциация за театър е била 
„другата ръка“ на Международния театрален фести-
вал „Варненско лято“ и през годините така са си 
„свикнали“, че едното без другото не може. Днес фес-
тивалът поема по своя път, а БАТ осъществява своя 
програма със свои намерения, реализации и виждания. 
И двете организации знаем, че винаги можем да си по-
дадем ръка и да направим заедно нещото, наречено 
„изкуството на Международния театрален фести-
вал „Варненско лято“, защото през годините и двете 
страни се убедиха, че благодарение на тази помощ, 
подкрепа и добри намерения нещата се случват, има 
смисъл. 



ВАРНЕНСКО ЛЯТО10.О6.2016

В ТЕАТЪРА НЕ Е ДОСТАТЪЧНО ВСЕКИ ДА СИ СВЪРШИ РАБОТАТА
ИВАН  УРУМОВ, РЕЖИСЬОР

Какво ви привлече в бергмановата „Сарабанда“?
Това е много интересна пиеса – много особена и силна. 
Тя е плод на един по-краен период в творчеството на 
Бергман като драматург. Ние познаваме този автор 
повече като режисьор, но той е и много силен в писа-
нето на пиеси. Този текст стои много отдавна в мо-
ите желания и мисли за работа. Доста години отле-
жа. 

Какво беше новото и особеното в работата ви 
върху пиесата? 
Аз съм поставял и „Есенна соната“ – друга емблема-
тична пиеса на Бергман. Когато един режисьор чете 
една пиеса, тя може да му хареса или не. Това обаче е 
само едната страна. Съвсем друго става, когато се 
започне работа. Чак тогава се осъзнава каква е връз-
ката с автора, какви са допирните точки. „Сарабан-
да“ е крайна в погледа към едни човешки взаимоотно-
шения. Колкото по-крайна става в осъждането на 

тези проявления, толкова по-силни стават любовта 
и оправданието на тези крайности. Това е много 
странно. Обикновено имаме една нормална схема - 
едните са „лоши“, другите – „добри“, или пък сме мал-
ко по-милостиви към „лошите“. В своята пиеса Берг-
ман не ги осъжда – хората са такива, каквито са. Кол-
кото повече авторът върви към края на своя път, 
ако мога да си позволя подобен анализ, това което 
той фиксира като човешки дадености, проявления, 
става по-крайно. Но той подхожда с едно разбиране. 
Той опрощава тези взаимоотношения. Опитва се да 
разбере дълбоките причини, а не просто да осъжда 
крайните фази на техните проявления. 

Какъв беше подходът ви към разпределението на 
ролите?
Ще си позволя да кажа, че по ред причини този про-
ект не можа да се реализира в първия момент, когато 
исках да поставя този текст. Това беше може би пре-

Какво намерихте в пиесата „Жената от морето“? 
Какво Ибсен може да ни каже днес?
Този текст не позволява да се подхожда към него с ев-
тини, външни, визуално ефектни решения. Стремя се 
да работя в посока на по-задълбочено изследване на 
темите и проблемите в пиесата, с повече работа по 
действения анализ и повече търсене заедно с актьо-
рите. Ибсен предполага много задълбочено изследва-
не на психологията на персонажа, неговата вътреш-
на вселена. Поради нейната необятност, всеки от ге-
роите стига до неочаквани и за самия себе си обрати 
и решения. Част от удоволствието, но и трудност-
та да се работи по „Жената от морето“ се крие в 
това, че тя е символистична драма и като такава 
предполага по-различна стилистика.

Какво от текста откроявате в постановката? 
Кои съвременни теми и проблеми извеждате на 
преден план?
Проблемът за избора е в основата на моята интер-
претация. Той обаче е валиден за всички епохи и кул-
тури. Един типично съвременен проблем е този за са-
мотата сред другите, за трескавото желание на чо-
век да замине надалеч, да промени живота си изцяло. 
"Тук" той не може да бъде щастлив, "там" обаче със 
сигурност ще е така. Обсесиите по нещо или някой са 
характерни за огромна част от човечеството днес и 
това също е един от основните проблеми в пиесата. 
Мисля, че на съвременния човек му е много трудно да 
приеме реалността такава, каквато е, далеч не иде-
ална и често скучна.

Как подбрахте актьорския състав и как се задвижи 
работния процес?
Всички актьори в това представление се отличават 
с по-нестандартно мислене. За да се постигне добър 
резултат, беше наистина важно текстът да им е ин-
тересен и да се получи истински екип. Вярвам, че то-
ва особено много си личи при работата на камерна 
сцена. Не на последно място, те са наистина много 
способни актьори и професионалисти и винаги дават 
максимума от себе си. 

МЕЖДУ „ТУК“ И „ТАМ“
ВАСИЛЕНА ПОПИЛИЕВА, РЕЖИСЬОР

Какво място заема спектакълът „Жената от море-
то“ в репертоара на Театър „Българска армия“?
Театър „Българска армия“ разполага с една основна 
сцена и две камерни. Спектакълът „Жената от море-
то“ е замислен за камерна сцена „Миракъл“. Това е съв-
сем ново пространство, създадено в условията на 
стихийното комерсиализиране на театралния про-
цес у нас, с благородното намерение да служи като 
един вид животворен оазис за артистични търсения 
по посока на режисьорски интерпретации, актьор-
ски техники, репертоарно откривателство и/или 
преоткривателство и т.н. Поставянето на един кла-
сик от 19. век е вече едно предизвикателство от 

БЪЛГАРСКА СЕЛЕКЦИЯ

10, 11.06 Сцена Ф
илиал

САРАБАНДА
Театър 199

ди 10 години, когато пиесата се появи и я прочетох. 
Тогава самият Бергман беше още жив и ми каза, че 
много уважава желанието ни да го поставяме, но по-
неже тази история е изключително лична за него, по-
моли да изчакаме 2 години, да не го правим точно то-
гава. Не ни разреши да направим тази пиеса по това 
време. Точно след две години Бергман почина. Когато 
в началото тръгнах към „Сарабанда“, беше със съвсем 
други артисти, някои от които вече не са между жи-
вите. Историята на моята среща с тази пиеса, а и аз 
самият, минахме своя дълъг път. Първо се обърнах 
към Вальо Ганев. Той мисли известно време, имаше 
своите опасения, съмнения, съпротивления и страхо-
ве, но накрая даде своето съгласие. И оттам ната-
тък започна оформянето на целия пъзел от персо-
нажи. За всички актьори тук нямам какво да кажа. Все-
ки от тях си има своята изключителна стойност в 
нашия театър. Това бяха точните актьори по отно-
шение на образите, които трябва да се изградят, в 
съответствие с моето разбиране за тях. В театъра 
е много важно да се сформира екип, който работи 
заедно. Това е пътят към спектакъла – не е доста-
тъчно всеки сам да си свърши работата.

Какво предизвикателство ви предложи ролята в 
„Сарабанда“?
Да играя в психологическа драма човек, който е с десе-
тилетия по-възрастен от мен. А аз съвсем не съм 
млад.

С какво ви впечатли персонажът на Юхан, който 
пресъздавате?
По-важно е героят да прави впечатление, да въздей-
ства, да внушава, да буди уважение, да допадa не на 
мен, а на публиката. Става дума за изтъкан от про-
тиворечия мъж, завършващ жизнения си кръг, напус-
кащ дансинга на живота. Именно за това ни се ще да 
разказваме в „Сарабанда“.

Въпросите зададе Любомир Парушев

10, 11.06 Куклен т
еат
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ЖЕНАТА ОТ МОРЕТО
Театър Българска армия

„ЖЕНАТА ОТ МОРЕТО“ В 
РЕПЕРТОАРА НА ТЕАТЪРА
НАТАША КОЛЕВСКА, ДРАМАТУРГ

гледна точка на преосмисляне и ориентиране на по-
сланието му тук и днес. А изваждането му извън рам-
ките на класическата интерпретация налага на ре-
жисьори и актьори да се откажат от познатите из-
разни средства. В този смисъл постановката е при-
мер за експерименти с класически театрален текст, 
който рядко е стъпвал на българска сцена.

Като драматург на Театър „Българска армия” как 
бихте коментирали неговата репертоарна поли-
тика? Към какво се стреми тя? 
Трудно днес можем да говорим за последователно из-
граждане на репертоарни политики в театрите. 
Причините за това са и от обективен, и от субекти-
вен характер. Репертоарите се съобразяват по-ско-
ро с постоянно променящи се финансови рамки, опре-
деляни от министерствата. 

Материала подготви Теодора Захариева

ВАЖНО Е ПЕРСОНАЖЪТ 
ДА ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
ВАЛЕНТИН ГАНЕВ, АКТЬОР 
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ВАРНЕНСКО ЛЯТО

Самите актриси и способността им да плуват при 
затруднена видимост или евентуално друга авария 
на „Корабът Нощ“. 

Какво е режисьорското ви откровение, което из-
казвате с това представление?
„Най-силно желаем да изживеем това, което ще ни 
причини най-много страдание”. Не човекът, сянката 
е еротична.

10.О6.2016

Какво ви накара да работите с опера? Какво от-
крихте в темата „Полин Виардо”?
Винаги съм искал да работя с музика. Оперното сопра-
но Ина Кънчева ме насочи към личността на Полин Ви-
ардо. Тя ме окупира, беше категорична, а на мен те-
мата ми се стори прекалено обширна. Изискваше се 
прекалено дълго потъване и четене на много източ-
ници. Дори и в момента не мога да кажа, че съм капа-

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НА МУЗИКАТА
С ТЕАТЪРА Е МНОГО ПОЛЕЗНО 
И ИНТЕРЕСНО 
РУМЯНА ПЕТРОВА, ЕКСПЕРТ ММФ „ВАРНЕНСКО ЛЯТО“

Как оценявате сътрудничеството между Театрал-
ния и Музикалния фестивал „Варненско лято“, кое-
то тази година се засилва?
Много отдавна се познаваме и сме приятели с изпъл-
нителния директор на Международния театрален 
фестивал „Варненско лято“ Николай Йорданов, най-
вече покрай Българската фестивална асоциация и 
участието на двата фестивала в голямото семей-
ство на Европейската асоциация на фестивалите. 
Преди много време сме си говорили, че театралния и 
музикалния фестивал ги дели само една седмица, и сме 
обсъждали съвместен проект в този кратък период 
между тях. Тази година започнахме опера в киното, 
или с други думи прожекции на постановки на Метро-
политън опера в Ню Йорк. Ще представим две – пър-
вата ще се състои на 13.06. и ще е на „Отело“ с учас-
тието на Соня Йончева, а другата ще е през септем-
ври, в края на Музикалния фестивал, когато на 06.09. 
ще покажем „Мадам Бътерфлай“. В началото на тази 

година постъпи още едно предложение от Людмил 
Ангелов – големият български пианист, който е и ар-
тистичен съветник на тазгодишното издание на 
Международния музикален фестивал „Варненско ля-
то“. Той предложи негов съвместен проект с теа-
тралния режисьор Марий Росен и певицата Ина Кън-
чева, който за първи път е бил осъществен през 2013. 
Това прозвуча много добре на фона на сътрудничест-
вото между двата фестивала. Спектакълът „Духът 
на една дива“ е много интересен. Свързан е с живота 
на певицата и композитор Полин Виардо в периода, в 

НЕ ЧОВЕКЪТ, СЯНКАТА Е ЕРОТИЧНА
СТИЛИЯН ПЕТРОВ, РЕЖИСЬОР

В „Корабът Нощ“ залагате на едни от последните 
текстове на Маргьорит Дюрас. Какво намирате в 
по-късното творчество на тази авторка, което 
ви провокира да го поставите на сцена?
Шеметен, екзалтиран до лудост опит да се проумее 
еротичния бяс на човека. Това, което е в самата 
същност на еротизма и на желанието.  И на 
болестта на смъртта – тази смъртоностна 
неспособност да обичаш.

За първи път на една сцена събирате четири от 
най-емблематичните български актриси. Кое беше 
водещото при избора ви? 

цитет, защото твърде много личности са свързани с 
тази певица и композитор.

А как намирате своето място в този пъзел?
Става въпрос за живота на артиста и мен това ме 
вълнува. Повечето артисти се оглеждат в другите 
артисти. Аз много обичам да чета биографии и ав-
тобиографии. Винаги се съпоставям и проверявам къ-
де стоя аз спрямо тези хора, каква част от техния 
живот ме вълнува и къде съм аз. По този начин правя 
връзка, свързвам се с артистите от това време... 
Голямата любовна история. Това са общочовешки 
вълнения и дори и да не познаваш Полин Виардо и Тур-
генев, се завихряш в самото вълнение на епохата. Тя 
създава едно малко общество от хора, точно какво-
то прави и Ина Кънчева – двете носят подобна енер-
гия, подобна аура. Самата Ина Кънчева непрекъснато 
свързва артисти, прави комбинации, познава, пред-
полага, залага.

Бихте ли могли да опишете ролята си в този про-
цес? Какво ви даде „Духът на една дива” и какво вие 
дадохте на проекта?
Чрез този проект вътрешно се отварям към опера и 
класическо пеене, към по-обширни понятия. Винаги 

ОПЕРАТА КАТО ВЪЗМОЖЕН МАТЕРИАЛ ЗА КОНЦЕПТУАЛЕН ТЕАТЪР
МАРИЙ РОСЕН, РЕЖИСЬОР И ДРАМАТУРГ
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ДУХЪТ НА ЕДНА ДИВА
Фондация Културни перспективи
Фондация Пиано Екстраваганца

съм мислил, че операта би могла да бъде много инте-
ресно концептуално изкуство. Може да се използва ка-
то материал за концептуален театър. Поради по-
бавното темпо може да се случи по-различно разпола-
гане. Знаците на спектакъла по-дълго време се наста-
няват и въздействат. Аз направих сценарий, който 
не цели да разказва всичко, а по някакъв начин надник-
ва в различни етапи. Те се отварят и като че ли зри-
телите надникват случайно. Изградих интуитивно 
сценария в два блока. Първият се занимава с Полин 
Виардо преди да срещне Тургенев. Тук се намесват и 
срещите с Жорж Санд, която играе важна роля в ней-
ния живот; Алфред дьо Мюсе – спорадично, но все пак 
вълнуващо; съпругът й Виардо... Вторият блок е вдъх-
новен от любовната кореспонденция между Полин 
Виардо и Тургенев, или общуването между две сродни 
души.

Въпросите зададе Елена Ангелова

ПАРАЛЕЛНА ПРОГРАМА

който е живял великият композитор на клавирна му-
зика Фредерик Шопен. Людмил Ангелов е от най-из-
тъкнатите интерпретатори на Шопен в света и 
носител на едни от най-престижните международни 
награди, свързани с музиката на Шопен. Много се рад-
вам, че именно този спектакъл ще отбележи края на 
Театралния фестивал. Разбира се, винаги в последния 
му ден е присъствало събитие, свързано с музиката, 
но именно тази година решихме да представим музи-
кално-театрален спектакъл. Знам, че „Духът на една 
дива“ е бил много добре приет през 2013, дори издадо-
ха диск с музикалните изпълнения. 

Мислите ли, че това събитие би могло да даде нача-
лото на подобен тип сътрудничество между два-
та фестивала, което да продължи през годините?
Да, разбира се. Варненската публика като цяло е силно 
привързана към театъра. Сътрудничеството с теа-
търа е много полезно и интересно. Самата аз съм го-
лям театрален фен. Отраснала съм с театъра и вина-
ги ми е бил любимо изкуство. Много се радвам, че та-
зи година имахме възможност да осъществим този 
проект и ще мислим за още повече проекти в бъде-
ще.

Въпросите зададе Светломира Стоянова

Театър Азарян е ново театрално пространства в 
София, което вече се радва на голям интерес. Като 
негов директор как бихте определили фокуса му и 
как виждате бъдещето му в условията на теат-
ралната реалност в момента?
Още в началото, когато обсъждахме идеята за този 
театър, решихме, че има огромна нужда от място, 
където да се генерира нова творческа материя. Не 
става лесно или бързо, но ако този принцип продължи 
да се отстоява, съм убедена, че не след дълго ще има 

резултати. Театралната ни реалност изпитва необ-
ходимост от различен артистичен ресурс. Изисква се 
време, внимание и поемане на рискове, за да може по-
степенно да се оформи и заработи следващото поко-
ление творци, които ще развиват тези изкуства за-
напред. Това е една от задачите или мечтите на Те-
атър Азарян и аз вярвам, че си заслужава да я следва-
ме.

Най-новото заглавие в афиша на театъра е „Кора-
бът Нощ“. Представлението на режисьора Стили-
ян Петров е компилация от текстове на Маргьо-
рит Дюрас. Вие сте участвали в работата по пре-
връщането на думите на френската писателка в 
подходящи за сцена слова. Какво е особеното в сти-
ла й и какви са основните значения, които искахте 
да изведете посредством текста?
За мен бяха много важни не само силата и значенията 
в текста, които са очевидни, а начинът и технологи-
ята на поднасянето им пред публика. Предизвикател-
ството беше в риска да не направим постановка в 
класическия смисъл, а да се опитаме да създадем пре-
живяване, много близко до личното и интимно чете-
не на литература. Това представление е за силата на 
думите: изказаните, неизказаните, премълчаните и 
прошепнатите, и за всичко онова, което ти се случва 
след тях.

Материала подготви Светломира Стоянова

ТЕАТРАЛНАТА НИ РЕАЛНОСТ 
ИЗПИТВА НЕОБХОДИМОСТ 
ОТ РАЗЛИЧЕН АРТИСТИЧЕН 
РЕСУРС
ЯНА БОРИСОВА, СЪАВТОР НА СЦЕНИЧНАТА ВЕРСИЯ, 
ДИРЕКТОР НА ТЕАТЪР АЗАРЯН
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НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ, театровед
Представленията от фестивалната програма тази 
година синтезират различни принципи и изразни 
средства (музика, движение, визуалност), като по-
твърждават виждането за промяна в позицията на 
режисьорската фигура. Един от последните разгово-
ри на Гротовски с Анатолий Василев в Италия е бил за 
края на великата театрална реформа и как да се мис-
ли за нея. Мислим ли, че великата театрална реформа 
е завършила в края на 80-те, преминавайки през име-
на като Гордън Крейг и Станиславски? Днес се намира-
ме в нормална криза след преживените промени на 
различни нива. Нови интуиции водят театралните 
режисьори. Проблемът е и предизвикателство към 
обществото да се отделят повече ресурси за самия 
процес на създаване на театър. 

КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА, театровед
Като отправна точка за дискусията можем да по-
сочим някои основни характеристики и функции, кои-
то се свързват с фигурата на режисьора още от ней-
ното възникване. Първата е на основен интерпрета-
тор на текста, носител на смисъла на представлени-
ето. Тук въпросът е свързан с отношението режи-
сьор-текст. Втората функция на режисьора е да съз-
дава свят в съчетаването на различни изразни сред-
ства и изпълнители, да създава цялостно театрално 
събитие. Третата е на режисьора-концептуалист, 
медиатор между различни дисциплини, политически 
проблеми, актьор и общество и т.н., които внася в 
театралното събитие. И четвъртата функция се съ-
държа в отношението режисьор-актьор, в творчес-
ката връзка, която протича между тях. Нека в диску-
сията да се опитаме да очертаем профила на режи-
сьора днес и да видим дали и как той се променя, как-
во и как се е променило в тези негови характерис-
тики и функции. 

ВАСИЛЕНА РАДЕВА, режисьор
Азпроверих в тълковния речник значението на дума-
та режисьор – той е „организатор на процес“. Любо-
питна съм към множеството контексти, в които 
понятието „режисьор“ придобива различни значения. 
За себе си открих, че все повече се оставям да бъда 
водена от актьорите, а аз съм в ролята на организа-
тор на техния потенциал. Усещам липса на диалог, 
грижа, откровен разговор между различните видове 
професионалисти в театъра. 

МАРГАРИТА МЛАДЕНОВА, режисьор
Независимо дали отменя драмата, от театъра не 
може да се отмени акцията. Необходимо е да се мис-
ли за нея като за заговор, завера, пътуване, процес на 
определяне на самия театър. В това е същността на 
театъра. В настоящия момент изпитвам тревога 
относно празното й съдържание. Марина Цветаева 
казва „Правя, за да узная“ и съм напълно съгласна с то-
ва. Днес е необходимо по-скоро да се борим с инерции-
те, с навика, със закисването. Винаги има с какво да се 
борим. Ако импулсът на артистичната акция не по-
лучи насрещност, ако театърът не е „пир по време 
на чума“ и „любов по време на холера“, тогава сам ще 
се самоунищожи.

ИВАН ДОБЧЕВ, режисьор
Днес, както и винаги, театърът търси своите съот-
ношения с другите.  Не може да се обучи някой да бъде 
актьор или режисьор, това е талант, с който човек 
би могъл да се роди или не. Позицията на режисьора е 
на някой, който интуитивно насочва посоката на 
творческия процес. В днешните времена на криза и 
объркване се стига прекалено бързо до изчерпване. 
Съществуват временни обърквания и проглеждания, 
но не бива да се забравя, че научаването се случва по-
средством правене. Режисьорът винаги е в позиция-
та на слепец, който води слепци, но ги убеждава, че е 
зрящ.

08.06, Фоайе I балкон, Основна сцена ЕЛЕНА ПАНАЙОТОВА, режисьор
Добрата новина в изказването на Иван Добчев е, че 
режисьорът е талант. Най-точно може да се мисли за 
режисьора като за ръководител на група хора. Днес 
необходимостта им да бъдат водени, докато тво-
рят, може би е намаляла. Фигурата на режисьора е 
част от обществото, а днес то е променено, то е в 
криза. От друга страна, получава се разбалансирана 
възможност и поле за изява на много индивидуални ар-
тисти. Ключът към добрия процес е в комуникация-
та, която режисьорът е нужно да овладее. Ако не се е 
случила срещата между творците на спектакъла, 
той не може да продължи да съществува. 

РОМЕО ПОПИЛИЕВ, театровед
Невъзможно е да обясним процеса поради неговото 
твърде бързо случване и нашата близост до него. Теа-
тралният процес е като взаимодействието между 
планетите. Хаосът е удобен и не е необходимо да 
правим теории, а по-скоро да се отдадем на потока. 
Режисьорът е вдъхновяващата фигура на процеса, 
която изчезва в резултата, т.е. в спектакъла; но по-
някога несигурността на режисьора е по-скоро любо-
питна и задвижваща, отколкото притеснителна. Съ-
ществуват експлицитен и имплицитен режисьор, ка-
то външно и вътрешно проявление на него самия. По-
ради спецификата на днешния свят, режисьорът ве-
че не може да съществува като водач, а неговата за-
дача е да се бори с миналото и да начертава някакво 
бъдеще. Според някои творци миналото е отпадна-
ло, а и в бъдещето не се съдържа смисъл. Процесът е 
оставен на потока на творчеството.

АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА, театровед
Като алтернатива на понятието „режисьор“ се на-
лага това и на „театралния практик“ особено кога-
то става въпрос за постдраматични форми и пер-
формативни артистични практики, надхвърлящи 
поставянето на предзададен драматургичен текст 
в театрално пространство. Очевидно в тази иден-
тификация е заложено друго отношение към правене-
то на театър и към организирането на театрални 
процеси. Множество театрални практици пораж-
дат около своята артистична практика собствен 
контекст. Той възниква, от една страна, в нейните 
рамки, когато за всеки отделен проект се сформира 
екип, който разработва свой метод на работа и в не-
го всички участници са до голяма степен и съавтори. 
От друга страна, театралните практици се насоч-
ват към организирането на театрални процеси, ко-
ито надхвърлят границите на артистичния резул-
тат и се стремят да пораждат контексти около да-
дена художествена форма, платформи и процеси, ко-
ито засягат самата среда – културна, общностна или 
обществена.

АНИ ТОПАЛДЖИКОВА, театровед
Без значение какъв тип театър се прави, важен е про-
цесът. Следвайки Ролан Барт и неговата концепция 
за смъртта на автора, пораждаща интертекстуал-
ност, ако говорим за смъртта на режисьора, то спек-
такълът е акт, в който той сам се отказва от ав-
торство. Всеки участник в процеса има своето уни-
кално присъствие. Режисьорът е като фигурата на 

РЕЖИСЬОРЪТ В СЪВРЕМЕННИЯ ТЕАТЪР: ТРАДИЦИИ И ПРОМЕНИ
На 8 юни в рамките на фестивала се проведе срещата-дискусия „Режисьорът в съвременния театър: традиции и 
промени“ с участието на режисьори и театроведи – участници и гости на фестивала. Модератори на дискусията 
бяха проф. Камелия Николова и проф. Николай Йорданов, които поставиха въпроса за позицията на режисьора в 
съвременния театър – променила ли се е тя и как? Представяме извадки от изказванията на участниците. 

ПАРАЛЕЛНА ПРОГРАМА
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ХАМЛЕТ
Режисьорското решение на спектакъла „Хамлет“ не 
предлага нещо ново, нещо невиждано до сега. Това, ко-
ето прави силно впечатление, е Бенедикт Къмбърбач, 
който изпълни ролята на Хамлет. Той е водещата фи-
гура. Той звучи съвременно, различно и увличащо. Има-
ше и интересни сценографски решения. Особено впе-
чатляваща ми се стори сцената след „Мишеловка-
та“, когато цялата стена рухва и покрива земята с 
пръст. Ролята на Клавдий също беше интересно из-
пълнена. В него беше засилена манипулативността на 
персонажа и жестокостта. Според мен прожекциите 
NT Live, както и Метрополитън опера на живо, са ед-
на прекрасна възможност да се види какво се прави на 
тези сцени. Те са прекрасно допълнение към програ-
мата на фестивала. Тези прожекции са достатъчно 
добре направени, че да се чувстваш присъстващ на 
представлението там. Това е една уникална възмож-
ност да се докоснем до работата на актьори и режи-
сьори, които няма възможност да се видят в Бълга-
рия.   

Ина Божидарова, 
драматург и театрален експерт

Спектакълът „Хамлет“ на Барбикан център предста-
ви като прожекция, част от програмата Национал-
ният театър на живо от Лондон, високата класа на 
британската сцена. Не мога да кажа, че видях някакви 

неочаквани режисьорски инвенции, но безспорно ин-
тригуващ беше мащабът. Декорите, музикалната 
среда и дори мизансценът създават впечатление за 
нещо наистина грандиозно. В английския театър фо-
кусът обикновено е върху актьорското изпълнение. И 
несъмнено изборът на Бенедикт Къмбърбач за ролята 
на Хамлет ни носи точно това – един различен, из-
тънчен принц, който се вглежда с интерес във всичко. 
Костюмите, решени в съвременен стил, на фона на 
тази по-скоро старинна къща с мечове, висящи по си-
вите стени, носят едно усещане за носталгия, за тра-
ур. Основният противник – Клавдий (Киариан Хайндс) 
– е един суров, съвременен държавен глава, обграден 
от министри, вместо слуги. Натрапчиво се усещаше 
темата за самотата – не само на Хамлет, но и на 
всички персонажи. Тук всеки изглеждаше единак. Това е 
едно представление, което успя да ме накара да по-
тръпна от величието и възможностите на пиесата и 
на артистите от Лондон.

Любомир Парушев, студент

КОРЕКЦИЯ | МНОГО ШУМ ЗА НИЩО
Току-що гледах чешкия танцов спектакъл „Корекция“. 
В него ни пренесоха през един прекрасен процес на 
търсене и откриване. Започнаха с нещо толкова про-
сто – побутването. И се замисляш „Добре, колко дъл-
го може да продължи това?“. И в момента, в който 
достигаш до ръба на търпението, те откриват не-

що ново. И в следващи момент се питаш „Докъде ще 
стигне това, колко нови неща могат да открият?“. 
Те бяха по някакъв начин ограничени, краката им бяха 
„залепени“ за пода. Моментът, който наистина ми 
допадна, бе вторият „бой“, защото имаше различен 
емоционален тласък, различен импулс. Беше вълнува-
що. Другият момент, който мога да отлича, е кога-
то „бягаха“, след това се обърнаха с гръб към публи-
ката и започнаха кръгови движения с телата си. Исках 
да се движа с тях, наистина събудиха това у мен. 
Беше наистина прекрасен момент, в който усещаш 
импулса на публиката. Гледах и „Много шум за нищо“ 
на Давид Еспиноса. Беше наистина впечатляващо. 
Виждала съм такъв тип работа и друг път, но никога 
нещо такова. Отново можем да говорим тук за огра-
ничение. Той не можеше да докосва фигурките. Инте-
ресно е, защото всъщност представлението до голя-
ма степен има танцова основа, фокусът е върху него-
вото тяло. В крайна сметка обаче създава един кине-
матографичен ефект, който не очаквах. Той се полу-
чаваше от сенките, заради приближаването и отда-
лечаването на светлината. И в следващия момент 
той използва видео – напълно неочаквано. Беше наис-
тина впечатляващо използване на светлина и сенки. 
Радвам се, че го видях.

Ребека Лейн, Магистърска програма „Театър“, 
Университет Таусън, Балтимор, САЩ

ТЕАТЪР, ЛЮБОВ МОЯ
ЗА МИСИЯТА НА АКТЬОРА 
В „ТЕАТЪР, ЛЮБОВ МОЯ”
Представлението „Театър, любов моя” е една от най-
емоционално наситените срещи между актьори и 
зрители на фестивала. То има ясна и важна позиция ка-
то автобиографична изповед, от една страна, а от 
друга – като напомняне за Крикор Азарян и за Валери 
Петров, които са част от българската театрална и 
културна памет. Касиел Ноа Ашер, Красимира Кузма-
нова, Лилия Маравиля и Стефка Янорова представят 
на сцената силата на самоиронията, с която актьо-
рите побеждават страха от непознатото, от мина-
лото и може би от самите себе си. В тази нелека зада-
ча четирите актриси преплитат своите пътища за-
едно със спомени от своите учители и вдъхновите-
ли. Но спектакълът има известни колебания в разви-
тието си по посоката на ритъма и на структурата. 
Този проблем не прави актрисите несигурни в изпъл-
нението им, но в известна степен пречи на разгръща-
нето на пълния потенциал на текста. „Театър, любов 
моя” като че ли търси режисьорската фигура като 
организатор на спектакъла, като интерпретатор 
на текста. Яркият актьорски потенциал и всеотдай-
ната игра са основни елементи в представлението, 
му необходима по-категорична режисьорска концеп-
ция. Но може би именно в този проблем се крие клю-
чът за разбирането на спектакъла – всеки актьор 
търси да открие своя режисьор.

Елена Ангелова, студент

диригент – публиката гледа неговия гръб, а всъщност 
музикалното произведение е в главата му. Той има за-
дачата да чуе много гласове и да ги организира. Опе-
рата също е част от процеса на мислене за проме-
нящата се фигурна режисьора. Дали тя не изживява 
днес това, което драматичният театър вече е из-
живял?

РУМЯНА НИКОЛОВА, театровед
Как мисля променящата се позиция на режисьора ка-
то „властелин“ на смисъла в театъра? Когато за пър-
ви път се срещнах с театъра, фигурата на режисьора 
бе отговорна да транслира смисъла, който авторът 
е кодирал в текста. Следващото ми знание, което се 
датира най-общо към 90-те години в контекста на 
българския театър, е за режисьора като формиращ 
смисъл с всички театрални средства. Паралелно с 
това се срещнах с режисьора-изследовател, който 
отново открива, формулира и предава смисли, но 
преминавайки през изследователски процес на лабо-
раторната работа, на уъркшопа. В съвременния теа-
тър все повече се срещаме с режисьора, чиято роля 
може да съпоставим с тази на диригента в един ор-

рата – интерпретация, постановъчно майстор-
ство, мизансцен, работа с актьорите и т.н. Приме-
рите могат да бъдат много и те показват как в съв-
ременния театър режисьорите правят неща, които 
не са правили преди.

ИНА БОЖИДАРОВА, 
театрален експерт
Потвърждавам колко е важен режисьорът и централ-
ната роля, която той заема в определяне процеса на 
спектакъла. Днес тази фигура продължава да съще-
ствува, но характеристиките й се разрояват. Нови-
те подходи раждат нов тип театър. Режисьорът 
днес проявява дръзновението и смелостта да пре-
скача между различни форми, да смесва театъра с жи-
вота;  провокацията му в крайна сметка имат за цел 
да освободят актьора. По този начин всички стават 
творци. Когато този процес обхване всички, се раж-
да спектакъл, който вълнува.Функцията на режисьо-
ра в крайна сметка е да остане, а не да изчезне в про-
цеса.

Материала подготвиха 
Виолета Станкова и Елена Ангелова

кестър. Той има много съавтори във формулирането 
на смисли и послания.

СОФИЯ РИСТЕВСКА, режисьор 
и директор на театър
Моят опит показва колко важно е днес до твореца да 
стои негов помощник в театралното случване. Тъй 
като творецът не може да мисли за всичко, днес той 
е в пряка връзка с неговия първи партньор – култур-
ния мениджър, с който да се обсъди финансирането 
на идеите, да го подкрепя по пътя на случване на спек-
такъла.

АСЕН ТЕРЗИЕВ, театровед
Като театрален критик мисля, че прекалено се 
втренчваме в режисурата. Свикнали сме постоянно 
да търсим „режисьорски почерк“ и в текстовете, 
които пишем, твърде много да се занимаваме с него. 
И аз мисля, че фигурата на режисьора не е отживе-
лица, но е факт, че в разнообразието на съвременния 
театър се появяват представления, които затруд-
няват опита ни да ги опишем с онези понятия, с ко-
ито традиционно сме свикнали да описваме режису-
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