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Вие избирате различен и доста личен подход спря-
мо правененето на театър, включвайки социално 
маргинализирани хора. Как стигнахте до това ре-
шение и защо?
Можем да напишем цяла книга върху този въпрос. 
През 1996 се озовах в психиатрична клиника, защото 
имах сериозен проблем с депресията, тъй като се 
борех с болестта СПИН. Там се запознах с един малък 
човек, който 47 години е живял в клиниката. Той беше 
на 61 години. Той беше актьор. Беше напълно 
изключителен човек. Той ме накара да осъзная едно 
специфично отношение към движението, да осъзная 
мъчението на тялото. Никога не бях виждал такова 
нещо през живота си. Бях много тъжен и реших да го 
взема с мен. Тогава започнахме нов проект с 
компанията. Открихме още двама души, единият от 
които беше бездомен... Тримата заедно са напълно 
изключителни актьори. Те притежават всичко, кое-
то съставя моята представа за това, какво означава 
да бъдеш актьор днес. За да се върна на въпроса Ви, не 
някакво идеологическо мислене, а конкретна и реална 
ситуация разкри в живота ми напълно различна визия 
за актьорството. Основахме компания и в нея има 
както актьори, така и танцьори, но това е много 
дълга революционна история, която накара мен и 
моята компания да открием Другия. Това е реална 
възможност да имаме истина на сцената. Пробле-
мът е, че театърът е твърде далеч от истинския 
живот на света. Далеч е от хората, които присти-
гат от Африка, от расизма, от хомофобията, от 
войната срещу хомосексуалността. Ако театърът 
не навлиза в тези реалности, той е мъртъв. И сега, 
особено в Италия и Франция, се случва така, че 
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театърът губи дълбокото си значение. Харесвам 
една фраза на Бергман: „Театърът е среща с другия”.  
Ако не е така, тогава няма смисъл. А за мен Другият в 
този момент е аутсайдерът, разбира се, но аз не 
правя социален театър, това не е моята работа.

Сътрудничили сте си с Пина Бауш. Как интегрира-
те този опит във вашата работа?
Срещнах Пина Бауш през 1987. Тя много мощно навлезе 
в моя свят. Тя ми даде нещо много важно: свобода, 
ситуацията на свобода. Когато си творец, трябва да 
опазваш свободата си. Пина е един от хората, които 
ми дадоха сила да продължа своята история, тъй 
като понякога губех кураж. Веднъж тя ми каза, „Пипо, 
ти си повече от мен. Ти имаш приятеля си Бобо, 
имаш своя компания, имаш хора, които са толкова 
различни...”. С Пина Бауш имах много специална 
връзка.

Бихте ли споделили нещо специфично за „Орхидеи”? 
Как стигнахте до този образ?
„Орхидеи” е представление, което започва със 
смърт. Виждам смъртта на майка ми, която се случи 
преди 2 години. Така започвам пътуване около 
смъртта: смъртта на театъра, на политиката, на 
идеологията, на езика. За мен „Орхидеи” е магично 
изживяване в полето между свободата и затвора. В 
него има театър, музика, танц, кино - има много 
елементи, но драматургията е прецизирана. Това не 
е конвенционална драматургия, в представлението 
има много елементи, които се намират вътре в нея. 
То е едно търсене на истина.

Разговаря Елена Ангелова

www.theatrefest-varna.org 

„ОРХИДЕИ”: ТЪРСЕНЕ НА ИСТИНА
ПИПО ДЕЛБОНО, КОНЦЕПЦИЯ И РЕЖИСУРА

ОРХИДЕИОРХИДЕИ
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ФЕСТИВАЛЪТ НЕ САМО СРЕЩА ХОРАТА, 
НО И СЪЗДАВА ПРОСТРАНСТВО ЗА ДИСКУСИЯ
Най-забележителното качество на фестивала е, че 
наистина работи за това да събира хората и да съз-
дава пространство за дискусии. Организаторите не 
само канят международни гости, но им предоставят 
възможност за среща с артистите. Била съм на мно-
го международни фестивали, но рядко съм виждала 
това да се получава така добре, както тук. Според 
мен главната мотивация на организаторите на 
фестивала в изпълнението на тази задача е да 
осигурят на гостите подходяща среда за споделяне 
на мнения. Това, което ми направи впечатление досе-
га, е, че представленията от Шоукейса са много не-
конвенционални що се отнася до избор на простран-
ство. Представлението „Але, хоп! – По високо опъна-
та тел” се случваше на четири различни места в Кук-
ления театър. Спектакълът „Влиянието на гама лъ-
чите върху лунните невени” се игра в бивш магазин, а 
„Между празниците” – на тавана на Художествената 
галерия, което е много необичайно пространство за 
театрално представление. Всичко това доказва, че 
театърът е възможен навсякъде.

МИРКА ДЬОРИНГ, 
Театрален критик, сп. „Театер дер цайт“, 

Германия

РАЗНООБРАЗИЕ В ТЕАТРАЛНИТЕ ПРАКТИКИ 
В представленията от програмата Шоукейс се 
наблюдава разнообразие от театрални практики и 
подходи към разказване на истории. Отделните 
екипи на спектаклите се опитват да уловят своята 
реалност или начин на живот по много специфичен 
начин. Разбира се, понякога тези опити са по-сполуч-
ливи, друг път по-малко. Но при всички положения е 
интересно да се види как те се съотнасят към 
реалността. Като говорим за разнообразие, можем 
да го видим и в избраните пространства. Наистина 
харесах пространството в Художествената галерия, 
мисля, че действа много освежаващо да се излезе от 
театъра. Също така допълни много добре представ-
лението „Между празниците”. Кукленият театър 
пък е по-интимно пространство... 
МАРИЯ МАГДАЛЕНА ЛУДВИГ, Фестивален куратор, 

„Висбаден Биенале”, Висбаден, Германия

НЕЗАВИСИМАТА СЦЕНА ТРЯБВА ДА СЕ СЛУЧВА БЕЗ 
ИЗВИНЕНИЯ
Впечатлението ми от фестивала е, че независимата 
сцена е жива и „рита“, но има нужда да „рита“ по-
силно и повече. Говорих с някои от артистите, както 
и с други хора. През цялото време като че ли всички 
говорят за това, което нямат. Трябва да спрем да 
мислим по този начин, защото в крайна сметка, 
работата трябва да бъде свършена. Да, вие се 
борите за финансиране, за оборудване, борите се 
дори със системата. Независимата сцена трябва да 
се случва без извинения, без да се опитва да намери 
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ПЪЛНОТАТА НА ЖИВОТА 
Това, което Пипо Делбоно ни представя, е наистина 
авторски театър в пълния смисъл на думата. Мисля, 
че това е по-скоро минималистичен спектакъл. Виж-
даме, че той се приближава до естетиката на бедния 
театър. Направен е с много малко средства, с много 
съзнателно отказване от всякакви изключителни 
ефекти. представлението е базирано върху осъще-
ствянето на контакт в един автентичен, първичен 
смисъл, с онова, което представляват телата и при-
съствието на актьорите. В представлението видях-
ме хора, които се отличават от света на нормално-
то, на обичайното. Но всичко това Пипо Делбоно 
прави с цел да възпроизведе на сцената пълнотата на 

живота с цялата му пъстрота, с цялата му необят-
ност и трудност в справянето с този свят. То е мо-
же би оскъдно откъм някаква изключителна теат-
рална ефектност, но е богато на образи и според мен 
е много въздействащо точно в това смесване на 
езици, на ходове и на подходи. Видяхме, че в него има 
документален пласт, който е много силен чрез 
цялата линия на смъртта на майката и спомените за 
родната къща. В най-силния кадър с прекрасната 
христианска поезия на Св. Августин, която майката 
на Пипо изрича на смъртния си одър, тя изрича тези 
думи и на нас. В спектакъла има и един пласт на пое-
зия, който е част от високата култура – най-вече 
Шекспир с множество цитати от пиесите му „Ромео 

и Жулиета“, „Хамлет“, „Макбет“... Съществуват 
множество фрагменти на автори от различни епохи 
заедно с пластта на танцувалното, на физическото 
присъствие. Това смесване на езици, на театрални 
стилистики всъщост се оказва много продуктивно, 
защото се прави не заради някаква самоцел, а защото 
режисьорът, актьорът Пипо Делбоно намира най-
адекватната експресия на онзи порив, който на него 
му е необходимо да изрази, и на онзи порив, който 
търси – а именно едно искрено, истинско и лично из-
казване. Това е споделяне и равносметка, която поня-
кога е малко иронична, малко горчива, но в никакъв слу-
чай не е фалшива. Ние само можем да му бъдем благо-
дарни, че споделя с нас.

Венета Дойчева, театрален критик
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ИЗКУСТВОТО КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ВЪПРОСИ
ИВА СВЕЩАРОВА, РОЗЕ БЕЕРМАН, СОНЯ ПРЕГРАД И ВИЛИ ПРАГЕР, АВТОРИ И ИЗПЪЛНИТЕЛИ

В началото, когато започнахте да работите върху 
Balkan Dance Reality Show, интересът ви беше насо-
чен към историята на съвременния танц в балкан-
ските държави. Постепенно той се измести към са-
мата представа за Балканите като територия и 
фикционален конструкт. Кое предизвика това из-
местване на фокуса?

И.С.: След промените от 1989 сферата на танца в 
балканския регион изключително много се промени. 
Първоначалният ми интерес беше да изследвам и да 
разбера по-добре посоката на тези промени и как аз 
се съотнасям с тях, как те са ми повлияли. Така че в 
началото исках да огледам по-внимателно какво се е 
случило в полето на танца през последните повече 
от 20 години в България. Но не можех да престана да 
сравнявам развитието на съвременния танц тук с 
това в други части на Европа. Стигнах до момент, в 
който те не провокираха в мен достатъчно силен 
артистичен интерес. Все повече започнаха да ни 
занимават и привличат стереотипите, които 
балканският регион създава за себе си и в които се 
възприема, а за мен е много трудно да ги приема. Така 
започнахме да мислим как можем да работим с тези 
клишета и стереотипи от различни гледни точки.

С.П.: Пред нас се появи проблемът как изобщо 
започваме да говорим за това какво е съвременен 
танц на Балканите. Както и какво са Балканите за 
всеки от нас. Те  ни се представиха като територия 
без ясна граница, те нямат собствена политическа, 
културна и каквато и да е идентичност, а са едно 
много размито, празно понятие, но същевременно 
то е много „вкусно” и екзотично. По принцип през 
последните 20 години много се дискутираше какво са 
Балканите и как изкуството в региона се отнася към 
западния канон, какво от него е от значение за нас и 
как ние, като артисти, които работят както в 
Източна, така и в Западна Европа, се съотнасяме с не-
го. Но в крайна сметка осъзнахме, че се интересуваме 
повече от настоящето, от това как понятието за 
Балканите се преосмисля днес и най-вече как можем да 
използваме изкуството като средство за поставяне 
на въпроси.

Разкажете повече за процеса на събиране и изграж-
дане на материала, с който работите в представ-
лението. 

В.П.: Той премина през много различни етапи. След 
като изоставихме интереса към историческото 
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07.06 КУКЛЕН ТЕАТЪР BALKAN DANCE REALITY SHOW, Брейн Стор Проджект
развитие на съвременния танц в региона, се 
вгледахме какво означава съвременният танц днес. 
Той е нещо като „артистична партия”, посредством 
която можеш да се изразяваш и да твърдиш, че това, 
което правиш, е танц. Кой знае днес какво е „танц”? 
Това отваря възможността да поставяш и да 
работиш с много повече проблеми, запазвайки, разби-
ра се, интереса към физикалността. В крайна сметка 
се концентрирахме върху работа с два вида матери-
ал. Единият беше в посока да изградим нещо като 
измислен пейзаж на Балканите. А вторият вид мате-
риал дойде от интереса ни към формата на телеви-
зионното риалити шоу и тук черпим текст и ситуа-
ции от съществуващи предавания.

Каква е връзката между съвременния танц и 
риалити шоуто?

С.П.: Риалити шоуто е формат, произведен от 
културата на късния капитализъм, в която живеем. 
То е както метафора, така и много ефикасно оръжие 
за създаване на нов порядък на ценности в общество-
то, за естетизиране на реалността, за създаване на 
различни режими на внимание и т.н. Като че ли ние 
всички се намираме в него в глобален мащаб. И затова 
може би имахме необходимостта да го проблемати-
зираме, като говорим през него.

Основен елемент в риалити шоуто е състезание-
то. Какво е състезанието, в което съвременният 
танц функционира днес? 

Р.Б.: Изкуството, в това число и съвременният танц, 
е от най-състезателните сфери в обществото. В нея 
трябва да се бориш за всичко, да си в непрекъсната 
борба за внимание и финансиране. За мен е много 
интересно да поставим материала, който почти 
буквално снехме от риалити предавания, в контекс-
та на съвременния танц и да видим дали и по какъв 
начин те се пресрещат и препокриват и какво ни 
казва това за танца днес. Може би те си приличат 
повече, отколкото ни се иска да си признаем.

Разговаря Ангелина Георгиева

ДИАЛОГ МЕЖДУ ИСТОРИИ
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА, СЪАВТОР И РЕЖИСЬОР 
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Я ПEПЕЛЯШКИ ООД, 36 маймуни, България / Тартпродъкшън, Германия 

„Пепеляшки ООД“ е представление за...?
За свободата. За свободата да си жена, за свободата 
да си човек, за свободата от предразсъдъците, за 
свободата да можеш да видиш своята позиция в 
света отстрани и да поставиш себе си в него така, 
както би се чувствал щастлив. Всъщност то си e 
едно доста женско представление, защото се занима-
ва с криволичещата история на еманципацията на 
жените и ситуацията им днес, но може да се отнесе 
и до еманципацията на индивида в обществото ка-
то цяло. След почти пълното разомагьосване на све-
та, в последно време се забелязва тенденция към зав-
ръщане на "вълшебното", на приложната магия в най-
широк смисъл и на други методи за манипулация на ре-
алността и то на едно съвсем ежедневно, лесно дос-
тъпно ниво. И това завръщане е най-вероятно след-
ствие от човешката неудовлетвореност от дей-
ствителността. Беше ни интересно да се занимава-
ме с жените, които очакват от живота нещо различ-
но от това, което им се случва. Които живеят в оча-
кване на Чудото. И които не искат повече да чакат.

Каква беше причината всяка една от „Пепеляшки-
те“ на сцената да е от различна националност?
Искахме да разгледаме три жени между 30 и 40 години, 
които живеят в различни условия и ситуации, но 
стигат до сходна криза по едно и също време на три 
различни места. Трите развиват различни страте-
гии за справяне с проблема, които започват да си ко-
муникират и сякаш взаимно си помагат. Диалогът в 
пиесата е между историите, а не между героите. И 
тъй като искахме историите да си имат наистина 
свой собствен образ и звучене, поканихме актьори 
от различни страни да играят на различни езици. Така 
една голяма история за Жената добива повече широ-
та и богатство. Още повече, че „Пепеляшки ООД“ е 
международна копродукция и е добър повод за работа 
с международен контекст и многоезичност. Честно 
казано, на мен, като съпродуцент, в началото идеята 
ми се стори доста рискова, но се оказа, че публиката 
е по-напредничава, отколкото си мисля понякога.

ПИСАНЕТО БЕШЕ 
КАТО РЕДЕНЕ НА ПЪЗЕЛ
ЗДРАВА КАМЕНОВА, СЪАВТОР

Как се роди идеята за „Пепеляшки ООД“?
Гергана Димитрова дойде при мен с темата и идея-
та за три сюжетни линии, водени от три женски 
образа и няколко книги за практични женски магии. 
Задачата беше заедно да намерим историите и 
точните образи, като още преди създаването на 
текста Гергана знаеше кои ще са актьорите. От там 
дойде много интересна за мен провокация: да 
почерпя материал от личните истории на момчета-
та за образите на техните героини. Така съвсем 
нагазихме в женско-мъжката каша. Писането беше 
като пъзел, който дълго пренареждахме. Въпросът 
беше как тези три жени, живеещи в различни краища 
на света, да преплетат историите си, да общуват, 
без да се срещат реално, да взаимодействат с други 
хора, които обаче да не въвеждаме в сценичното 
действие. Най-накрая, след като историите на три-
те бяха разказани, се появи и приказката за "жената, 
изгубена в гората", нещо като кратка откачена 
история на феминизма, която има за цел да надгради 
малките ни женски истории. А да работя с Гергана за 
мен винаги е равно на още една крачка напред в 
собственото ми писане и разбиране за театър.

ДА СИ ЖЕНА ОЗНАЧАВА
ДА СИ ПЕПЕЛЯШКА
ВСЕКИ ДЕН
ДЖЕРОЛАМО ФАНЧЕЛУ, АКТЬОР

За първи път ли работите с български режисьор?
За първи път работя с български режисьор в България. 
Вече съм работил с Гергана в Берлин преди 11 години. 
Тогава се срещнахме за първи път. >> стр.4
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ОБРАТНАТА СТРАНА НА „ЗЛАТНИТЕ ГОДИНИ“
ДОРА ВИЧЕНИКОВА, АРТИСТИЧЕН ДИРЕКТОР НА ТЕАТЪР „ДИВАДЛО НА ЗАБРАДЛИ”, 
ДРАМАТУРГ И АВТОР НА СЦЕНИЧНАТА АДАПТАЦИЯ

„60-те: Златните години” едновременно образова 
зрителя и търси истината за миналото. По ваше 
мнение каква е главната роля на спектакъла?
Да, текстът открива обратната страна на „Злат-
ните години” и истината, че човешкото съществу-
ване представлява един голям проблем във всяко 
време.

Как филмовият режисьор и сценарист Павел Юра-
чек заплени вашето въображение? Защо избрахте 
точно тази личност?

Дневникът на Юрачек е невероятно вълнуващ и 
впечатляващ текст. Неговата личност и цялото й 
страдание са представени по един силно визуален 
начин и зрителят може да види в детайли житейска-
та му ситуация и контекста на времето. При всички 
положения  неговата работа, филмите и сценариите 
му, са много вдъхновяващи, изпълнени с въображение. 
Творческият му език ни е много близък.

Разговаря Елена Ангелова

Определяте „Опервил“ като експериментална и 
импровизационна опера. Как стигнахте до идеята 
за взаимодействие между операта и импровизаци-
ята?
За мен като музикант импровизацията е основопола-
гаща и жизненонеобходима. Не знам по какви причини. 
Винаги е било така. Може би заради свободата, която 
изпитвам импровизирайки и която не изпитвам, ко-
гато изпълнявам завършено музикално произведение. 
А и когато импровизираш, почти не съществуват 
понятия като правилно или неправилно, всяка 
“грешка” може да се окаже врата към нещо друго 
нещо ново, нещо непредвидено. От друга страна, аз 
имам склонността да хореографирам и прецизирам 
почти всички елементи в спектаклите си. Харесвам, 
когато нещата са изпипани в композиционно и 
визуално отношение. Моментите на импровизация 
са глътка свеж въздух за всички на сцената, а предпо-
лагам и за зрителя.

„Опервил“ включва вокални импровизации върху 
класическа музика, но и монолог, който върви през 
цялото време на екран. Има ли доминиращ еле-
мент в драматургията на пърформанса или те 
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60-ТЕ: ЗЛАТНИТЕ ГОДИНИ, Театър Дивадло на забрадли – Прага, Чехия

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀ ÑÅËÅÊÖÈß

ØÎÓÊÅÉÑ
МОМЕНТИТЕ НА ИМПРОВИЗАЦИЯ СА ГЛЪТКА СВЕЖ ВЪЗДУХ
ИВО ДИМЧЕВ, ТЕКСТ, ХОРЕОГРАФИЯ, ИЗПЪЛНЕНИЕ
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ОПЕРВИЛ, Фондация Humarts, 
MOZEI, IMPULSTANZ - Виена, Kaaitheater - Белгия

присъстват равнопоставено?
До последно се надявах спектакълът да бъде самодос-
татъчен. Но се оказа, че има част от мен , която 
имаше нужда от допълнителен елемент. Нивото на 
абстракция беше прекалено високо, а все пак правех 
спектакъл за сцена. Правех “опера”, а в операта 
текстовата драматургия има значение и е почти 
задължителен елемент. Бях се зарекъл на сцената да 
не ползвам текст, защото в последните ми 
спектакли текстът беше изключително доминиращ 
и ми беше станало прекалено лесно да се опирам на 
него. Реших, че ако се лиша от директното боравене 
с текст, ще бъда задължен да обърна по-голямо 
внимание и да потъна по-дълбоко в разработването 
на музикалноста на спектакъла. Затова дистанцирах 
текста, който бях написал, от действието,  пуснах 
го да тече на субтитри. Той не е наративен, така че 
няма опасност да започне да преразказва или да 
обяснява действието, неговата роля е по-скоро 
асоциативна и създаваща контекст, но несигурен 
контекст. Такъв, който е в постоянна метаморфоза, 
но същевременно центриран в личното. Чрез 
необходимата дистанция от действието той 
позволява на зрителите субективно да решават до 

каква степен и дали въобще да се ползват от него. За 
едни е излишен, за други е крайно необходим.

Как работихте с младите музикални артисти 
Пламена Гиргинова, Николай Войнов и Стефан Хрис-
тов? Бихте ли споделили впечатления от репети-
ционния процес?
Степента на физическа ангажираност и абсурдност-
та в стила ми на работа бяха напълно нови за 
Пламена и Николай, които имат тясно профилиран 
класически тренинг. Мисля, че им беше доста забавно 
в началото. Физическото натоварване беше предиз-
викателство и за двамата, но това допълнително ги 
амбицираше. Бях много горд, когато и в Брюксел, и в 
Амстердам хората изказваха суперлативи за тях. Те 
наистина изглеждат много добре на сцената, особе-
но в комбинация с мен и налудничавостта ми. Мисля, 
че се балансираме добре. 
Цялото интервю: на www.dramaturgynew.net

Разговаря Елена Ангелова

ÔÅÑÒÈÂÀËÅÍ 
ÔÎÐÓÌ

обяснения защо не е достатъчно добра – тя е 
достатъчно добра. Тя трябва постоянно да се бори 
да бъде още и вие трябва да имате все по-големи 
идеи и да бъдете по-амбициозни. Мисля, че в 
момента трябва да се изследват идеи – това е 
„пътуването“, което би трябвало да се случва в мо-
мента. Да се изследват различни проблеми – артис-
тични, политически, социални. Трябва да търсим ар-
тистично вдъхновение по малко по-дълбок начин. 
Вчера видяхме добър пример за това с представлени-
ето „Между празниците“. Това ми е любимото пред-
ставление от програмата досега, защото в него има-
ше усещане за истинска жизненост, за риск и голям 
залог. Мисля, че това е едно от най -важните неща.

ВАЙЕХО ГАНТНЕР, 
артистичен директор на PS122, Ню Йорк, САЩ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯТА ОТ ШОУКЕЙСА СА ИНТЕРЕСНИ 
И МНОГО РАЗЛИЧНИ 
“Balkan Dance Reality Show” беше последното пред-
ставление, което гледах. Намирам го за оригинален 
пърформанс с бавно движение. Очаквах танцово шоу, 
но забравих, че в заглавието стои „риалити шоу”, 
така че може би трябваше да внимавам повече за 
този аспект. Бях изненадана от идеята да се комби-
нира симфонична музика с животински персонажи и 
растения на наситено цветен сценичен под. Образът 
беше доста силен. Също така бях изненадана от 
втората част, защото разкрива света и философи-
ята на първата и говори за изкуството и комерсиал-
ността, творчеството и продукцията, публиката и 
професионалната критика, реалността и артистич-
ния живот. Мисля, че това е едно интересно 
представление. Ако говорим за целия фестивал и за 
нещата, които видях в шоукейса, за мен, като 
куратор на Независимия международен фестивал 
„Undercloud” в Букурещ най-голямо впечатление ми 
направи „Але, хоп! - По високо опъната тел”, заради 
идеята за играта с пространството. Вече разгова-
рях с режисьори Неда Соколовска и възнамерявам да 
поддържам контакт с нея, защото бих искала да 
поканя нейното представление. Макар и да зависи от 
технически и финансови детайли, ако всичко мине 
гладко, представлението ще може да се види в 
Букурещ. В „Ефектът на гама лъчите върху лунните 
невени” беше много любопитно, че всичко се случва в 
магазин, но очаквах от режисьора и актьорите да 
играят повече с това пространство. През повечето 
време то функционираше като черна кутия и само 
накрая се случи диалог между двете пространства - 
това на публиката и това на улицата. Мисля, че в 
Шоукейса бяхме свидетели на интересни събития. 
„Между празниците” от Театрална работилница 
„Сфумато” беше много силно представление, но съ-
държаше много текст и това се превръща в проблем, 
когато говорим за някакъв вид международно сътруд-
ничество. Знам, че техниката ни осигурява субтит-
ри за текста, но за чуждоезичната публика е трудно 
да следи. Въпреки това, представлението беше сил-
но и вълнуващо. Аз лично търся по-визуални продук-
ции. В програмата видях много добри актьори. Тук ис-
кам да спомена Ани Вълчанов в „Ефекта на гама лъчи-
те върху лунните невени”. Тя е много добра актриса и 
в това представление прави много силна роля.

ИРИНА ЙОНЕСКУ, Румънски културен институт/ 
Международен фестивал за независим театър 

„Undercloud”, Букурещ, Румъния

>> стр.1
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ХОРАТА В КУХНЯТА МОЖЕ БИ СА ПРОДУКТИ
ÂËÀÄÈÌÈÐ ËÞÖÊÀÍÎÂ, ÐÅÆÈÑÜÎÐ

Спектакълът „Кухнята” е част от специална прог-
рама по повод 70-годишния юбилей на Младежкия 
театър.
Направих това представление, за да отдам почит на 
Младежкия театър, на баща ми, на цялата трупа, 
която през 1973 г. направи емблематична постановка 
на „Кухнята”. Мисля, че е достоен жест към един теа-
тър с интересна съдба, каквато е тази на Младежкия.

Арнълд Уескър, авторът на пиесата, перифразира  
Шекспировата фраза „Светът е сцена” в „Светът 
е кухня”. Ако приемем неговата метафора, тогава 
какво са хората в кухнята?
Нямам причини да не вярвам на Уескър. Макар че тази 
пиеса е писана преди известно време, надали много 
неща са се променили. Освен това пък една от 
репликите на главния герой Питър в пиесата гласи: 
„Какво се оплакваш от тази кухня? Целият свят е 

пълен с кухни, само че някои се наричат офиси, други 
канцеларии. От тази гледна точка, твърдението мо-
же би е вярно. А хората в кухнята може би са про-
дукти.  

Как подходихте към обстоятелството  –  26 души 
на сцената?
Тази пиеса не представлява трудност от аналитична 
гледна точка. Тя, първо, е затруднение от организаци-
онна страна и, второ, чисто жанрово и чисто поста-
новъчно да определиш точно характерите на тези 
26 души, защото като изключим един двама, те няма 
накъде да се развиват. Много внимателно трябва да 
се определи типологията. Когато някой се появи с 
идването си на работа, на публиката трябва да 
става ясно какъв тип човек влиза и там, където е 
възможно, той трябва да има своя момент. Огромна-
та трудност е това да се развива, да се акцентира, 
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КУХНЯТА, Младежки театър 

ÏÀÐÀËÅËÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ: ÞÁÈËÅÈ ÍÀ ÒÅÀÒÐÈ

Ãëàâåí ðåäàêòîð: Àíãåëèíà Ãåîðãèåâà, Åëåíà Àíãåëîâà
Ðåäàêòîðè: Åìèëèÿ Èëèåâà, Ñâåòëîìèðà Ñòîÿíîâà,
Ëþáîìèð Ïàðóøåâ
Îôîðìëåíèå: Àëåêñàíäúð Êàëóäîâ, www.niracom.com
Ïå÷àò: www.passatpress.com

да става по-категорично. Тази пиеса е съставена от 
много малки пъзелчета, които трябва да са доста-
тъчно експресивни, за да говорят. Иначе се рискува 
да бъде скучно, да не бъде цветно, да бъде много жи-
тейски правдиво. Тогава няма смисъл тази пиеса да се 
поставя в центъра на репертоара на един театър. 
Тя не би била обект на изкуството на театъра.

УТИ БЪЧВАРОВ – КУЛИНАРЕН КОНСУЛТАНТ 
НА СПЕКТАКЪЛА „КУХНЯТА”, ГОСТ НА ФЕСТИВАЛА
Изключително благодаря на Влади Люцканов, че ме 
покани да дойда във варненския театър по повод 
фестивала, защото през годините театърът не е 
обръщал внимание, че моето семейство и аз сме 
достойно продължение на делото на неговия патрон 
Стоян Бъчваров, който е мой дядо. Днес се качих на 
сцената и беше много вълнуващо и искрено. Надявам 
се в бъдеще родът на Бъчварови да има повече 
контакт с този театър. Струва ми се, че съм бил 
полезен на актьорите от представлението „Кухня-
та“, защото да се влезе в ритъма на една кухненска 
какофония и в същото време да се чува и диалогът, не 
е лесна задача. В крайна сметка кухнята е място, 
където трябва да има и действия. Работата с 
въображаеми продукти никак не беше лека. Смятам, 
че актьорите се справят страхотно. Всеки е 
намерил един леко истеричен, но пък интересен 
собствен характер, собствено присъствие, което 
прави пиесата така цветна и колоритна. Мисля, че 
моите съвети са били уместни, защото в едно 
кухненско пространство различните функции винаги 
дават различни стрелкови позиции. Всеки отстоява 
своето лично пространство и ако някой стъпи в 
този малък двор на собственото му постижение, 
понякога се получават тежки конфликти.

Материала подготви Емилия Илиева

Гостуването Ви на фестивала „Варненско лято“ с 
представлението „Ритъм & блус 2“ отбелязва 25-
тата годишнина от основаването на Малък град-
ски театър „Зад канала“. Какво Ви носи този юби-
лей? Какви са най-големите успехи на театъра в 
рамките на изминалите 25 години според Вас? 
Този юбилей преди всичко носи радост на театъра. 
Човек може да си направи равносметка, а тя би 
подсказала, че в тези 25 години МГТ „Зад канала“ има 
десетки прекрасни представления, много премиери, 
много награди, радост и публика, която е станала „на-
ша“. Тези години ни позволиха да пораснем, да създа-
дем собствено лице, което е изключително важно за 
един театър. През тях се получи т.нар. „вътрешна 
щафета“ от поколение на поколение. Не малко артис-
ти успяха да влязат млади и да станат зрели в този 
театър, като имахме възможност да подберем наис-
тина впечатляващ актьорски състав. За нас е голяма 
радост, че представления на театъра са били оценя-
вани от театралния фестивал „Варненско лято“ и са 
гостували в много от неговите издания. За нас това е 
било признание за качеството на постановките. 
Трябва да споменем, че 25 години са точно толкова, 
колкото са и годините на прехода в България. Театъ-
рът успя да преживее всички сложности на тези про-
мени и да води непрекъсната битка да остане жив.

В този сезон се отдава и почит на паметта на 
композитора Румен Цонев. Вашият театър често 
му е предоставял сцената си. Кое е онова, с което 
той се вписва в неговата история?
Присъствието на Румен Цонев в МГТ „Зад канала“ 
приемаме като изключителна привилегия, шанс и къс-
мет. Мисля, че актьорите, които работиха с него 

25 ГОДИНИ СА И ГОДИНИТЕ НА ПРЕХОДА В БЪЛГАРИЯ
ÁÈÍÀ ÕÀÐÀËÀÌÏÈÅÂÀ, ÄÈÐÅÊÒÎÐ

ØÎÓÊÅÉÑ

ЗА „ЛИЛЯ“, МАЯКОВСКИ 
И СЦЕНАТА
ÕÐÈÑÒÎÑ ÕÀÐÒÎÌÀÖÈÄÈÑ, ÀÂÒÎÐ

07.06 ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ 
Фондация „Елизабет Костова“/ Фондация „Арт Офис“
ЛИЛЯ /Сценично четене/

Вие имате много необикновена съдба: роден сте в 
гръцко семейство и израствате в България. Завър-
швате медицина и активно пишете драматургия, 
проза и поезия. Как тези факти от живота Ви се 
отразяват във Вашето творчеството?
Роден съм и израствам в България в семейство на 
гръцки политемигранти. Първите ми публикации и 
литературни награди са на български. В Гърция про-
дължавам литературната си дейност на гръцки.  Мо-
га да кажа, че съм автор, пишещ и печатащ на два 
езика. Медицината е поминък, но и възможност за 
ежедневни контакти с много и най-различни хора, от 
които се натрупват впечатления.

С какво ви привлече фигурата на Маяковски, за да 
напишете пиеса за него? 
Маяковски е един от най-големите поети на 20 век. 
Съдбата му, както и фаталният му край са особено 
впечатляващи. Близо до него е Лиля – съпруга на при-
ятеля му Осип Брик. По много неща Лиля прилича на 
Революцията, тя е безмилостна, изисква от всички 
жертви, но не принадлежи истински никому. Извест-
но е, че Революциите „изяждат” своите деца.

Как се приемат текстовете ви в Гърция и в 
България – можете ли да направите сравнение?
Смея да твърдя, че се приемат еднакво добре. Разби-
ра се, има разлика в предпочитани теми в едната и 
другата страна, налице е различен читателски ман-
талитет, вкусове и образование, но общочовешките 
теми навсякъде се възприемат еднакво.

Засега гледаме „Лиля“ само като сценичен прочит. 
Имате ли планове за поставяне на текста на 
сцена?
Вероятността една пиеса да достигне до театрал-
ната сцена не зависи нито от автора й, нито от 
качествата на самата пиеса. Нужно е някой режисьор 
да я „открие”, а някой театрален директор да бъде 
убеден, че тя ще се хареса и ще се гледа, т.е. ще про-
даде много билети. И точно това е ролята на таки-
ва сценични четения, за да могат по-лесно текстове-
те да намерят пътя си към сцената и публиката.

Разговаря Елена Ангелова
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РИТЪМ&БЛУС 2, Малък градски театър Зад канала през годините и в двете издания на „Ритъм & Блус“, 
завинаги остават докоснати от един много талант-
лив, светъл и обсебен от музиката и театъра човек. 
Тези две представления станаха емблематични за те-
атъра ни. Трябва грижливо да бъде пазен споменът за 
този човек, който е изключително специален за МГТ 
„Зад канала“, а и за българския театър като цяло. За 
нас е много радостно, че на „Варненско лято“ имаме 
възможност още един път да споменем името на 
Румен Цонев.

Разговаря Теодора Захариева

ØÎÓÊÅÉÑ
>> стр.1
Вие сте единственият актьор, който не говори на 
собствения си език. Беше ли предизвикателство 
това за Вас? 
По-скоро бих казал провокация, а не предизвикателст-
во. На сцената се говори на три езика. Аз трябваше 
да мисля на италиански, да говоря на немски и да слу-
шам колегите, които говорят на английски и българ-
ски. Беше трудно, объркващо, но в същото време и 
много забавно.

В пиесата е ползван биографичен материал от 
всеки от актьорите. Каква е Вашата тайна, която 
разкривате на сцената?
Когато Гергана и Здрава ме помолиха за история, за 
мен беше много лесно да избера една от семейните 
ми истории. Аз съм израснал в женско семейство. 
Майка ми има 6 сестри и братовчедките ми са само 
жени. Прототип пък на моя персонаж е моя бивша 
приятелка, която по някакъв начин напомня на 
Пепеляшка… 

Каква е Пепеляшка на 21-ви век?
За мен това да си жена означава да си Пепеляшка 
всеки ден. Живеем в мъжки свят и той я превръща в 
Пепеляшка. Аз не вярвам в това, което приказките 
казват – че жената трябва да бъде спасена от принц. 
Има твърде много наложени ценности от приказки-
те. В общи линии в тях има принцове и слаби жени. 
Жените не са слаби. 

Материала подготви Светломира Стоянова 


