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В началото на „Жизнено пространство” се разпоз-
нава ясен цитат от нямата комедия на Бъстър 
Кийтън „Плашилото”, особено в сценографията и 
начина на употреба на предметите. Как стигнах-
те до това решение и защо избрахте точно този 
филм?
Когато за първи път гледах филма преди години, в 
мен внезапно се породи идеята да го използвам за 
постановка. Влюбих се в креативността и игривост-
та, които можем да намерим във всеки от филмите 
на Бъстър Кийтън. Харесах идеята за двама мъже, 
споделящи едно малко пространство. Те изобретя-
ват гениални начини за съвместно съществуване, но 
всъщност по-късно се оказва, че изглеждат по-удобни, 
отколкото са. Мисля, че цялата сцена с храненето в 
„Плашилото” е много театрална, поне колкото се 
отнася за работата на Кийтън. И може би е по-
вълнуващо тази сцена да се направи на живо.

Беше ли трудно да създадете толкова виртуозна 
няма комедия за театралната сцена и тя да се за-
пази през годините? Какви бяха основните предиз-
викателства?
Най-хубавото нещо при Бъстър Кийтън е, че той е 
вечен. Мисля, че в сравнение с другите режисьори от 
неговото поколение, в него има нещо специално и то 
е заради сюрреалистичния му начин на мислене. 
Филмовата техника е, разбира се, е много по-различ-
на от тази, която виждаме днес. Преди време артис-
тите наистина са правели всичко на живо пред каме-
рата, което пък днес е много интересно от  теат-
рална гледна точка. Така че имаше достатъчно мате-
риал за вдъхновение. Трудността се състоеше в това 
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да намерим същото усещане и същата атмосфера. 
Когато човек чуе Бъстър Кийтън и слапстик комедия, 
веднага очаква нещо забавно. Затова ние измислихме 
една история и се опитахме да направим наши 
собствени забавни сцени.  В началото изобщо не ни се 
получи. Започнахме да изследваме хумора на Бъстър 
Кийтън и разбрахме, че той се появява, когато се под-
ходи по-сериозно. Драмата и меланхоличната атмос-
фера прави всичко смешно от само себе си. Вместо 
да се опитваме да бъдем по-забавни, ние направихме 
всичко по-сериозно. И така се получи и хуморът.

В представлението работите с актьори, които са 
много добри в пантомимата и акробатиката, как-
то и с музиканти от рок групата “Alamo Race Track”. 
Как се справихте с взаимодействието помежду им 
и беше ли лесно да направите този синтез?
Аз винаги се опитвам да комбинирам различни 
елементи в моите представления. И знам, че искам 
да използвам музика на живо. В ерата на нямото кино 
често е имало жива музика по време на прожекциите 
на филмите. Но на мен ми се искаше да направя 
музикантите и част от случващото се на сцената, 
част от този свят. Никога не е лесно да се получи 
така, че музикантите да са действен елемент в 
цялото, защото те правят музика и са обвързани с 
инструментите си. Когато са физически активни, 
те не могат да свирят. Мисля, че свършихме доста 
добра работа, включвайки музиката и музикантите 
като част от цялото. Първо започнах да работя с 
актьорите, докато музикантите пишеха музиката. 
В последните седмици ги събрахме заедно.

www.theatrefest-varna.org 
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Каква беше началната точка, от която се роди 
концепцията на „Дистанция“? 
От дълго време аз се интересувам от различни 
култури. Иска ми се да разбера какво е общото между 
нас и какви са различията. Аз съм работил и живял в 
много страни и всеки път ми се налага да се 
адаптирам към различен вид дистанция между 
различни хора. Мисля, че това е въпрос на културно 
поведение. Когато пристигнах в Брюксел, ми стана 
интересно защо малка държава като Белгия има три 
официални езика: френски, фламандски и немски, като 
най-много се говори на френски и фламандски. Комуни-

Бихте ли споделили впечатления от работата си с 
Якоп Албом в „Жизнено пространство“? За първи 
път ли участвате в негова постановка?
За първи път срещнах Якоп през 1998. И двамата бях-
ме студенти последна година в Театралното учили-
ще в Амстердам, той беше в департамента по пан-
томима, а аз учех модерен танц. Покани ме да участ-
вам в неговото дипломно представление, той по 
това време вече започваше да използва в постанов-
ките си танц, пантомима и невербална игра. Рабо-
тихме много добре заедно и последваха много други 
продукции и вече участвам в почти всички негови 
представления. През 2002 се роди първото ни дете, а 
през 2006 и второто. Четиримата живеем заедно в 
Амстердам. 
 
Какви са впечатленията Ви от неговата режисура 
и по какъв начин той Ви е повлиял като артист?
Когато преди 17 години за първи път срещнах Якоп, 
бях сигурна, че работата с него ще повлияе на кари-
ерата ми като танцьор. По време на образованието 
ми аз се занимавах предимно с техника и форма (кла-
сически балет, танцовите техники на Марта Греъм и 
Мърс Кънингам). Работата с Якоп откри за мен нови 
източници на движение и, разбира се, на театрал-
ност. Aз съм танцувала и участвала в представления 
на много други хореографи и артисти, много различ-
ни един от друг. Трупайки опит с разнообразни твор-
чески процеси, разбрах, че доверието е много важен 
фактор в работата като цяло и особено за Якоп. Той 
е много честен режисьор, не е лесно да намери удов-
летворение и е доста критичен, но в същото време 
вдъхновяващ с неговата креативност и настойчи-
вост. Един от неговите принципи е: „Всичко е въз-
можно, ако работиш достатъчно усърдно“. Харесва 
ми.

Какво беше личното Ви откритие в работата по 
Вашата роля в „Жизнено пространство“?
„Жизнено пространство“ е специално представление 
за мен. В него съчетавам различни техники, които 
знам. От няколко години насам ние, като компания, 
тренираме гимнастика. От нея и от заниманията с 
йога развих способността да работя със специфично 
стягане и контрол над тялото, които използвам в 
дуета ми с Рейнир Схимел. Има моменти и на мини-
малистични движения, когато, например, трябва да 
помръдна само малкият пръст или леко да обърна гла-
ва. Това ми дава също толкова удоволствие, колкото 
и мащабните, бързи и изпълнени с риск движения.

Вие сте номинирана за известната награда „Колом-
бина“. Как се чувствате от  тази висока оценка на 
Вашата работа?
Това ме накара да погледна на себе си по друг начин. Аз 
винаги съм прекалено критична към себе си и имам 
склонност да се съмнявам в своите способности. Но-
минацията ми даде много енергия. Тя е специална, за-
щото за първи път номинират изпълнител за роля 
без думи. Щастлива съм, когато хората харесват ра-
ботата ми.

Разговаря Елена Ангелова

ИЗПОЛЗВАМ РАЗЛИЧНИ 
ТЕХНИКИ
СИЛКЕ ХУДЕРТМАРК, ИЗПЪЛНИТЕЛКА

ДИСТАНЦИЯТА Е ВЪПРОС
НА КУЛТУРНО ПОВЕДЕНИЕ
ЛУИС МАРАФА, КОНЦЕПЦИЯ И ХОРЕОГРАФИЯ

ДИСТАНЦИЯ, Marrafa vzw – Белгия / Португалия
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КАТО ФИЛОСОФСКИ 
ЖИТЕЙСКИ РЕБУС
Премиерата на „Големият въпрос“ се състоя в нача-
лото на тази година в Националния театър в Лондон 
и то под режисурата на Никълъс Хайтнър – негов ди-
ректор допреди една година. Тя е истинско събитие, 
защото това е последната до този момент пиеса на, 
спокойно мога да кажа, може би най-големия класик в 
европейската драматургия днес – Том Стопард. Нека 
не забравяме, че тя е написана след около 10-годишно 
прекъсване. Българската публика по принцип няма го-
лям опит с философска драматургия. За втори път 
гледам излъчване това представление, първият път 
беше в София, когато беше неговата световна пре-
миера. Струва ми се, че и двете публики много внима-
телно следяха; те наистина се бяха втренчили в екра-
на, искаха да разберат, като в един философски жи-
тейски ребус. Това беше едно много хубаво слушане и 
гледане на спектакъла особено когато знаеш, че той 
е на запис. Том Стопард е доказан в боравенето със 
словото. Доказан е в това, че е изключителен фило-
соф на съвременния театър, който винаги говори за 
най-горещите проблеми. Винаги ги улавя и поставя 
много откровено. Той не мимикрира, не се крие зад  

междуличностни отношения или житейски въпроси, 
с които да постави големия философски въпрос, а го 
прави ударно, директно. И в „Големият въпрос“ той 
не изневерява на себе си. На първо място, той е напи-
сал брилянтен диалог, който актьорите от Нацио-
налния театър в Лондон изговарят. Тук е предизвика-
телството е, че става въпрос за дигитален запис. В 
този смисъл актьорите играят веднъж за театрал-
ната публика в салона, която е достатъчно взиска-
телна; втори път за камерата и то пред очите на 
целия свят, за съвременната кино камера и естети-
ка, която също е изключително взискателна. И тре-
ти път, те играят за всеки един от нас. Намират 
онези малки детайли и нюанси в изговарянето на сло-
вото, в мимиката и жеста, които са отправени в 
едър план лично за теб. Това е едно изключително 
голямо майсторство и доказва качествата на преда-
ването на театрални спектакли по сателит, защо-
то това не е нито театрална зала, нито кино, а една 
трета форма – театър, който достига до всеки 
един от нас, благодарение на съвременните техноло-
гии. Струва ми се, че и двата спектакъла по проекта 
Националният театър на живо, които тази година са 
в афиша на фестивала („За мишките и хората“ и 
„Големият въпрос“), истински допълват неговата 
международна програма.

КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА, 
театрален критик и изследовател
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та, извън философските проблеми и големите 
екзистенциални теми за човечеството, които и два-
мата засяга, особено Том Стопард, що се отнася до 
философията. Неговата драматургия е сложна и съ-
щевременно красива и успява да зарази зрителя с те-
мите, така че да бъде интригуващо, да не бъде бук-
вално, а сложно и значително това, с което те зани-
мава. Радвам се, че Стопард е написал нова пиеса. 
Много ми е интересно, че той отново се занимава с 
разглеждането на Вселената. Нашата Вселена, тази, 
която виждаме в „Големият въпрос“, е Вселената на 
пазара, на успеха, на интереса и на животните, в сми-
съл на първичност, и до колко това се преплита и пре-
сича с морала, доброто и злото. Явно в собственото 
си развитие като автор той стига до изчистване на 
сложността именно в противопоставянето на тези 
две, много важни за човека, сфери. Виждам и още една 
тема, която липсва в предишните му пиеси. В 
„Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“, например, бе-
ше много важно това, че всеки избор има своите по-
следствия и ти не можеш да избягаш от тази причин-
но-следствена връзка. В „Големият въпрос“ това е 
маскирано като „случайност“. Според него в живота 
причинно-следствените връзки те водят до една 
скрита закономерност, която ти можеш да устано-
виш, ако се замислиш и се върнеш назад към това, 
което си правил преди. Мисля, че и тук тази тема е 
изведена в лични буквални постъпки и отношения на 
персонажите към живота и хората. В спектакъла за 
мен по-интересно беше да мисля върху пиесата. Тъй 
като тя е сложна, мисля, че са се опитали да я поста-
вят в един по-достъпен вариант и да бъде психоло-
гически достоверна. Въпреки че според мен беше оп-
ростена и външна линията на поведение в цялото ре-
шение на спектакъла.

АНА ТОПАЛДЖИКОВА, 
театрален критик и изследовател

ДРАМАТУРГИЯТА 
НА СТОПАРД 
Е КОМПЛЕКСНА И 
СЪЩЕВРЕМЕННО КРАСИВА

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀ
ÑÅËÅÊÖÈß

кация е от най-важните аспекти в отношенията 
между човешките същества. В Брюксел забелязах, че 
съществува известно неразбиране, което се превръ-
ща във физически осезаема дистанция. „Дистанция“ 
се опитва да артикулира тези усещания и дистанции 
чрез движение и то между двама мъже.

Как съчетавате ролята на хореограф и изпълнител 
в едно представление?
Не е лесно когато съм „вътре“. Тук танцувам заедно с 
Антонио и не мога да видя някои детайли, имам пред-
става или усещане какво може да не проработи,  но, 
разбира се, винаги е добре да имаш едно външно око. 
Така получаваш перспектива и визия за това какво се 
случва. Процесът се улеснява, когато имаш доверие 
на човека, с когото работиш. В „Дистанция“ работа-
та с професионалист като Антонио беше забележи-
телна.

По какъв начин натрупахте драматургичен мате-
риал за „Дистанция“? 
Житейският опит ми даде доста в това отноше-
ние, но също така прочетох една важна за мен книга - 
„Скритото измерение“ от американския антрополог 
Едуард Т. Хол. Тя послужи като ключова основа за 
представлението. 
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За мен след Харолд Пинтър и Том Стопард настъпва 
една промяна не само в английската, но и в съвремен-
ната драматургия изобщо. Тя тръгва извън сложност-

ОЦЕНЯВАМЕ СТАБИЛНИЯ 
И ПРОФЕСИОНАЛЕН 
ПОДХОД НА ФЕСТИВАЛА
Вече няколко години за нас Международен театрален 
фестивал „Варненско лято“ е един от ключовите ни 
партньори. Оценяваме стабилния и професионален 
подход не само при подготовката на събитието, но 
и при самата му реализация. Сътрудничим с организа-
торите на фестивала от дълго време и стремежът 
ни е те да се запознаят с най-доброто от чешката 
театрална сцена. Щастливи сме, когато представи-
тели на форума имат възможност лично да присъст-
ват на големи чешки театрални фестивали, за да ви-
дят новостите и да изберат спектакъл за Варна. На-
дявам се, че не издавам тайна като спомена, че вече 
сме се спрели на превъзходно чешко представление за 
24–то издание на фестивала другата година. В тазго-
дишното издание мен лично ме зарадва участието на 
един от най-добрите чешки театри през последни-
те години. Вярвам, че „Дивадло на забрадли“ и пред-
ставлението „60-те: Златните години“ ще доста-
вят удоволствие на всички гости на фестивала. 

КАТЕРИНА ХУРТАЕВА, 
директор на Чешки център-София

ОТ ГЪЛИВЕР 
ДО ДЖУДЖЕТА
Спектакълът ми прозвуча доста тежко. В него става 
въпрос за един сложен и труден период в историята 
на Чехословакия. Тук, в България, не сме го усетили по 
този болезнен начин, но това, което ми беше много 
интересно, е колко е смело през погледа на интелиген-
цията да направиш ретроспекция и самооценка. През 

ХАРЕСВА МИ 
ДА ТАНЦУВАМ, 
БЕЗ ДА ЗАБРАВЯМ 
ЕСТЕСТВЕНАТА ЧОВЕШКА 
ПРИРОДА
АНТОНИО КАБРИТА, СЪАВТОРСТВО И ИЗПЪЛНИТЕЛ

Как решихте да участвате в представлението на 
Луис Марафа, „Дистанция”? Какво беше ценното за 
вас в това сътрудничество?
Познавам Луис от много години, работили сме заедно 
и преди по други проекти и между нас има силно при-
ятелство. Когато той ме покани за това представ-
ление, аз знаех, че ще е страхотно, тъй като отдав-
на не бяхме работили заедно и имахме много за споде-
ляне. Работата с Луис включва много споделяне на ис-
тории, които предаваме на публиката чрез езика на 
тялото.

Какъв е Вашият личен подход в интерпретацията 
на едно движение?
Харесва ми да казвам на публиката много емоционал-
но на публиката нещо, което е свързано с реалния 
свят. Нещо, което съм преживял в собствения си жи-
вот и към което мога да се връщам чрез тялото си на 
сцената. Харесва ми да танцувам, без да забравям 
(доколкото е възможно) нашата естествена човеш-
ка природа.

Как изградихте представлението по време на 
репетициите? 
Говорим доста, споделяме мисли и оттам създаваме 
свят, композиран от нашите микро истории, някои 
от които са истински, а други - не. Прилича на разго-
вор в бар или на улицата, но с телата ни. Когато иг-
раем това представление, сякаш отново се срещаме 
на сцената. Този проектът ни носи свежа енергия и 
това ни поставя в непредвидени ситуации, която 
много ми харесва. Тогава публиката се чувства свър-
зана, защото всичко се случва тук и сега. Ние играем с 
неочакваното!

Разговаря Елена Ангелова

този дневник, прочетен от един човек, разслоен на 
сцената в няколко образа, виждаш интелигенцията, 
която се разпада под натиска, като, от друга страна, 
сама признава безсилието си. В този смисъл това е 
доста смел опит, саморазголващ и болезнен. Това е 
нещо, което при нас още не се е случило. Имаше и 
някои дидактични моменти. Но беше интересно и ме 
впечатли дързостта и готовността да се разголиш, 
защото това все пак е интелигенцията и през нейния 
поглед, през собствения си поглед от Гъливер се 
превърна в джуджета. Прозвуча ми много интересно 
като театрален опит да видиш едно политическо 
минало. Затова си мисля, че когато си направил този 
акт, можеш да продължиш напред. Това все пак са 60-
те години, минало е доста време. Разголиха и разру-
шиха митове, чешката вълна и писателите.
 

ИНА БОЖИДАРОВА, театрален критик
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ЗАНИМАНИЯ ОТ ПОДОБЕН ХАРАКТЕР КОМПЕНСИРАТ 
ПРОПУСКИ В ТЕАТРАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ИВАН ДОБЧЕВ, РЕЖИСЬОР 

„Антигона“ е текст, който дори учениците свърз-
ват със Софокъл и древногръцката трагедия. Кога 
открихте текста на Жан Ануи и до каква степен 
протестите в България бяха инспирация за Вас да 
го поставите?
 Жан Ануи „влезе" в българския театър, когато аз още 
се готвех да „влизам" в Театъра. Тогава имаше една 
знаменита постановка на „Пътник без багаж" с 
големия, странния артист Спас Джонев. Да се четат 
и поставят такива пиеси беше леко дисидентско 
занимание, макар че партийната цензура не ги 
забраняваше. Това беше ефект от прословутото 
"размразяване". Пиесите на Ануи, на Сартър, на 
Кокто и на Тенеси Уилямс ни даваха възможност да 
погледнем отвъд Стената, да доловим особения чар 
на модерната драматургия, която фриволно се 
заиграва с античните митове, полагайки ги в съвре-

менността. Нашата родна соцдрама, когато говоре-
ше за цар Шишман, така и си оставаше в епохата му. 
Или като представяше работническата класа и пар-
тийния елит и на ум не й идеше да прави аналогии с 
Антигона и цар Креон. Така че занимания от подобен 
характер сега имат за задача да компенсират някои 
пропуски в нашето театрално образование – както 
на хората, които правим театър, така и на тези, 
които го гледат.

Кой персонаж според Вас успява да изговори есен-
цията, която авторът е заложил в текста?
Естествено, това е Хор, защото чрез него и Софокъл, 
и Ануи изричат директно посланията си към зри-
теля.

Има ли достатъчно хора като Антигона в България 
днес? Как мислите, че бива чут гласът им?
За жалост или ги няма, или са твърде малко и вече 
"опарени" от ефекта на десетината самозапалили се 
протестъри – за тях става дума в последния ми спек-
такъл "Книга за изгаряне". Сигурно са се примирили, 
пуснали са ръце или са емигрирали.

С какво предизвиква драматургията на Пирандело 
художника?
Много причини могат да се изтъкнат като предизви-
кателство за един сценограф, които да го вдъхновят 
и въвлекат в света на Пирандело. За мен основното 
беше епохата, в която е живял авторът, мястото и, 
разбира се, темата за загубената идентичност, коя-
то донякъде отрича или прави относителни горни-
те две. Интересното бе да преминем през много ва-
рианти и интерпретации, за да постигнем преди 
всичко внушения, а не толкова реална и конкретна 
среда.

Какъв беше Вашият подход към създаването на 
визуалната среда на „Каквато ти ме искаш”?
Моят личен подход винаги е съобразен с този на 
режисьора. С Теди Москов се познаваме отдавна, ра-
ботили сме заедно различни по стил, време и място 
драматургични текстове, които в повечето случаи 
служат само за основа за развихрянето на неговата 
фантазия, като преминаваме през много различни 
фази и подходи. В конкретния случай Теди искаше да 
остане верен на текста, а и на усещането за тога-
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Възприемате ли се като Антигона извън сцената? 
Не знам дали съм способна на такава саможертва ка-
то тази на Антигона, но заинатяването е обща чер-
та.

До колко Ви промени тази роля? 
Мисля, че Антигона ме направи по-устойчива и до 
известна степен засили несъгласието ми със заобика-
лящия ме свят.

Тази година завършвате НАТФИЗ и вече сте рабо-
тили с утвърден режисьор и бяхте номинирана за 
ИКАР. А сега накъде?
Това се питам и аз.

РОЛЯТА НА АНТИГОНА 
ЗАСИЛИ НЕСЪГЛАСИЕТО МИ 
СЪС ЗАОБИКАЛЯЩИЯ СВЯТ
КАТАЛИН СТАРЕЙШИНСКА, АКТРИСА

Като млад човек как мислите, до колко е нужна 
пиеса като „Антигона“ точно тук и сега?
Мисля, че режисьорът на спектакъла - проф. Иван 
Добчев, многократно отговори на този въпрос в раз-
лични интервюта. Съгласна съм напълно с неговите 
намерения и необходимости да постави точно този 
текст, точно тук и сега. Няма смисъл да повтарям 
вече казаното от него. Бих добавила само още нещо: 
има едно младо момиче – Антигона, което отстоява 
мнението и позицията си до край. До самия край, до 
смъртта си. Дори след обезсмислянето на постъпка-
та й, дори след като всичко, в което е вярвала, се 
разпада. Мисля, че младите трябва да носят поне 
капчица от нейната смелост и твърдост. Да въз-
питават и съхраняват тези качества в себе си. Пове-
че да умеят да се борят, да застават зад решенията 
и изборите си, да бъдат артикулирани и смели лич-
ности. Като че ли станахме много плахи, несигурни, 
колебливи и изменчиви. И винаги някой или нещо друго 
ни е виновно, винаги имаме оправдание. А трябва да 
обичаме, да откриваме, да вярваме, да се борим, да 
живеем до крайност. 

Как публиката приема „Антигона“ на Жан Ануи?
Често идват да ни гледат ученици. Реакциите им са 
много разнородни, но винаги ярки. Те не остават без-
различни. Трагедия е, не е познатият бит и ежедне-
вие, който ги заобикаля. Спектакълът е различен от 
почти всичко, което ни заобикаля и смятам, че докос-
ва едни заспали сетива, замисля за големите теми, за 
Смисъла, рови в нещата, от които обикновено бяга-
ме. Не знам дали променя някого, надявам се. Мен ме 
промени.

Ако всеки има своята позиция, то каква е позиция-
та на Хора?
Хорът в този спектакъл е различен от хора в класи-
ческата трагедия. Той е същество, което си има сво-
ите чувства, емоции и обрати. Позицията му се про-
меня, така че отговорът на този въпрос е в хода на 
действието.
 

Материала подготви Светломира Стоянова

ТРЯБВА ДА ЖИВЕЕМ 
ДО КРАЙНОСТ
ДАРИЯ СИМЕОНОВА, АКТРИСА

ИНТЕРЕСУВАШЕ НИ ДА ПОСТИГНЕМ ВНУШЕНИЯ, 
А НЕ РЕАЛНА И КОНКРЕТНА СРЕДА
ЧАВДАР ГЮЗЕЛЕВ, ХУДОЖНИК
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Народен театър Иван Вазов

ВСЕКИ ПЪТ СГЛОБЯВАМ 
ЕЛМА-ЛУЧИЯ И ТЯ 
СЕ РАЗПАДА
СНЕЖИНА ПЕТРОВА, АКТРИСА

В едно интервю Стефан Москов определя работа-
та с Вас в този спектакъл като хармония. Кога и 
как се постига такъв тип връзка между актьор и 
режисьор?
Нямам представа. Но е много вълнуващо и най-вече 
вярвам,  че се отпечатва в спектакъла. 

Образът на Непознатата e огромно предизвика-
телство за актьора, заради ситуациите на себе-
забрава и себеизграждане, в които е поставен. Кой 
е урокът, който извлякохте за себе си като актри-
са от тази роля?
Като актриса се доверих на Теди Москов и се опитах 
да изпълня някои негови основни указания, като напри-
мер: „Не викай! Леко, леко. Не драматизирай и не иро-
низирай. Маркирай текста.” Колкото и да е странно, 
точно това не ми се удаде много лесно. Но именно 
лекотата, към която всеки път се стремя,  беляза 
ролята ми като различна от повечето, които съм 
правила в театъра. Що се отнася до персонажа – 
Елма-Лучия, всеки път я сглобявам и тя се разпада. 
Мисля, че това е и драмата й – да не може да се 
изгради докрай, да зависи от ситуации и хора.

БЪЛГАРСКИЯТ ТЕАТЪР ИСКА ДА ЕКСПЕРИМЕНТИРА
Нужно е да се създават нови форми. След като изгле-
дах много представления на фестивала, мога да кажа, 
че българските режисьори се опитват да създават 
такива. Прави ми впечатление, че младите режись-
ори много искат да променят нещата. Искам да обър-
на внимание на това, че в българския театър не успях 
да открия политически теми. Творците са иронични 
спрямо театъра и искат да експериментират. Пра-
ви ми впечатление, че представленията залагат  из-
ключително много на текста. Но пък холандският 
спектакъл „Жизнено пространство“ е доказател-
ство за това, че не винаги текстът е основополагащ. 
Най-силно впечатление от програмата Шоукейс ми 
направи представлението на ТР „Сфумато“ „Между 
празниците“. Тук видях много силна връзка между 
прекрасен текст, невероятна актьорска игра и фан-
тастичен режисьорски прочит. Хубаво е да се знае, 
че се търсят нови естетики. Предполагам, че вече 
поели по този път, младите режисьори, представе-
ни в програмата, ще създадат нещо изключително 
любопитно в близките години.

АНДРЕЙ МОСКВИН, театрален критик, Полша

ÔÅÑÒÈÂÀËÅÍ 
ÔÎÐÓÌ

Според вас какво е паметта за съвременния човек? 
Променила ли се е нагласата към нея?
Много сложен въпрос. „Да избягам от мен самата – 
искам. Да не си спомням нищо – искам. Искам да бъда 
едно тяло без име.” Разбирам Пирандело в този пасаж 
от пиесата и може би лекотата, за която говорех по-
горе, е възможна само при липсата на памет и споме-
ни. 

Материала подготви Емилия Илиева

вашната епоха... Знаехме, че ще използваме и мулти-
медия, което беше и отправна точка за декорите – 
как виртуалното ще се съчетае, ще се вплете с 
материалното...
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Департамент Театър 
и Университетски театър, НБУ

ВАРНЕНСКО ЛЯТО

ДЪЛГИЯТ ЖИВОТ НА „КОНТРАБАСЪТ“ Е ЗАСЛУГА НАЙ-ВЕЧЕ НА ВАЛЕНТИН ГАНЕВ
ÏËÀÌÅÍ ÌÀÐÊÎÂ, ÐÅÆÈÑÜÎÐ

Кои са темите в „Контрабасът“, които успяха да 
устоят на интензивната промяна на времето, 
така че да се играе 250 пъти? 
Когато едно произведение на изкуството се занима-
ва с най-важните, вечните теми, при това с доста-
тъчна мъдрост, талант  и искреност, то не се влияе 
от «интензивните промени» и много често се пре-
връща в «класика», «евъргрийн», и т. н. Но театрал-
ното представление след създаването му е в ръцете 
на артистите, в дадения случай на един артист с го-
лямо «А». 

Казват, че режисьорът умира на премиерата. Про-
менихте ли нещо през годините?
Именно артистите, по мое дълбоко убеждение, 
съхраняват и развиват готовия спектакъл съобразно 
с договореностите им с режисьора. Така че дългият 
живот на това представление, освен на щастливо-
то съчетание на различни компоненти още по вре-
мето на създаването му, е заслуга най-вече на гради-
нарската грижовност и отличната творческа конди-
ция на Валентин Ганев, който направи представлени-
ето историческо.

Продължавате ли да работите с Валентин Ганев?
Имал съм щастието да работя с много талантливи 
артисти, но конюнктурата на българския театър 
повели последвалите ни общи театрални намерения 
с Вальо да застинат в проектна фаза. Но надеждата 
ни за още съвместни срещи е жива. Той е един от мал-
кото останали големи артисти, които не обслужват 
само собствената си суета, които не са всеядни и 
меркантилно готови на всякакви творчески салто-
морталета заради известност и пари. Хора като не-
го продължават да са Артисти, но и Интелектуалци, 
Артисти, но и Хора на неспокойния Творчески дух, Ар-
тисти, но и Театрали в най-великия смисъл на дума-
та. Времената не са лесни за тези хора, но те имат 
важна опора - своето призвание. Слава богу, още ги 
има.

Без какво не може „Контрабасът“?
Коя тема в пиесата намерихте най-близка до Вас?
Този «Контрабас» не може без Валентин Ганев, 
защото той е всичко, което неговият герой не е. За 
неговия герой може да се каже, че не е ясно колко е та-
лантлив, че не е ясно колко се отдаден на призвани-
ето си, но много се оплаква, че не е оценен и не е на 
мястото, което според него му се полага. Много е ва-
жен, иска непрекъснато да бъде хвален. Много е ком-
промисен, но все другите са му виновни. Т.е. неговият 
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ÏÀÐÀËÅËÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ: ÞÁÈËÅÉÍÈ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß

герой е в рубриката «мила родна картинка». А артис-
тът Валентин Ганев е точно обратното и затова 
съумява да изведе темата брилянтно.

Има ли мотив в „Контрабасът“, който Вие приема-
те за личен?
Бих казал не един. Цялата трагикомична плът на дра-
матургията се състои от смесица от мотиви и обсе-
сии, присъщи на всеки човек, занимаващ се с изкуство. 
И не само.

Какво е това, което поддържа представлението 
живо? 
Интересът на публиката. Отговорът на предишния 
Ви въпрос отговаря и на този. Прекрасната пиеса на 
Патрик Зюскинд и това, че целият екип страшно я 
харесваме.

250 представления… Какво Ви предпазва от рути-
низиране? В какво намирате „искрата“?
"Искрата" се появява някъде в трептящото напреже-
ние между сцена и публика. Зрителите всяка вечер са 
различни. От спектакъл до спектакъл е изтекло вре-
ме, ти си се променил, случили са се доста неща по 
света и у нас, следователно и с теб самия, с хората, 
които гледат. Защо никой не казва на един цигулар, 
например, че колкото повече свири, толкова по-лошо. 
Значи при цигуларя се нарича майсторство, а при ак-
тьора - рутина.

Материала подготви Любомир Парушев

"ИСКРАТА" СЕ ПОЯВЯВА 
НЯКЪДЕ В ТРЕПТЯЩОТО 
НАПРЕЖЕНИЕ МЕЖДУ 
СЦЕНА И ПУБЛИКА 
ÂÀËÅÍÒÈÍ ÃÀÍÅÂ, ÀÊÒÜÎÐ

ÏÀÐÀËÅËÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ: ÑÒÓÄÅÍÒÑÊÈ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß

Каква е вашата роля в „Нещо ме гризе”?
Моята роля е по-скоро "нашата" роля. В представле-
нието "Нещо ме гризе" всеки от нас се върна към 
детството и безбройните игри, които не са "смисле-
ни", но ни развиват въображението и ни правят 
щастливи.

За пръв път ли работите нова българска драма? 
Какво ви донесе срещата с текста на Камен Донев?
Да, за пръв път работя по пиеса от български автор. 
Текстовете на Камен Донев събудиха въображението 
ни и ни накараха да се надсмеем над себе си и да се 
забавляваме с това.

През какви трудности и предизвикателства пре-
минахте в репетиционния процес на „Нещо ме гри-
зе”?
Предизвикателство беше да намерим златната сре-
да за текстовете на Камен Донев, защото са доста 
битови и абсурдни, но не трябва да се приемат бук-
вално. Това е едно представление, което винаги ще 
помня с добри чувства и емоции.

Разговаря Елена Ангелова

ДА СЕ НАДСМЕЕМ 
НАД СЕБЕ СИ И ДА СЕ 
ЗАБАВЛЯВАМЕ С ТОВА
ÊÐÀÑÈÌÈÐ ÑÏÈÐÄÎÍÎÂ, ÀÊÒÜÎÐ

С какво намирате текстовете на Камен Донев за 
процеса на обучение на младите актьори? 
Текстовете на Камен Донев са предизвикателство за 
всеки актьор. За студентите търсех материал, под-
ходящ за тази конкретна група – две момичета и че-
тири момчета. Оказа се, че това е една комбинация 
от няколко малки пиеси на Камен, публикувани в сбор-
ника „Всичко до тук”. Тези текстове са изградени ка-
то много динамични диалози, които често изискват 
из-ключително владеене на текст, динамика, усет за 
музикална форма, за поток на текста, за активно 
взаимодействие с партньор и изграждане на персо-
наж. Работа в регистъра на вътрешната гротеска. 
Търсене на клоуна във всеки един. 

На какъв принцип подбрахте текстовете му при 
оформянето на сценария на представлението?
Избрах текстове, които да дават пространство за 
всички актьори и които все пак са обединени от мо-
тива за музиката. До тук беше моят принос към спек-
такъла и когато осъзнах, че няма да успея да изградя 
цялостно дейнствие от тези фрагменти, поканих 
Деси Шпатова. Спектакълът е нейно решение и рабо-
тата с актьорите във всеки един детайл. Много съм 
щастлива от крайния резултат.

Казвате, че текстовете на Камен Донев са предиз-
викали екипа на „Нещо ме гризе” да изпита способ-
ността си да мисли наивистично и да отхвърли 
бремето на сериозността. Защо е важно за студен-
тите да постигнат това освобождаване?
Да останеш дете е една от големите привилегии да 
си актьор. Не е толкова просто, колкото изглежда. 
Мисля, че това е базисно условие, за да станеш ак-
тьор – да вярваш в играта като в истина. Това се пос-
тига през сериозността и вярата в правилата на 
играта.

Разговаря Емилия Илиева

За пръв път се поставя тази пиеса на Керил Чърчил 
на българска сцена. Какви бяха очакванията ви?
М.К.: Още в първите репетиции усетихме, че това 
представление ще бъде нещо ново и нетрадиционно. 
Хората, които гледат, неусетно се замислят, че вся-
ко едно тяхно действие в „другото“ пространство 
има своите последствия. В представлението при-
съства известна тревожност относно съвременния 
ни начин на живот.
Б.А.: Когато Снежина Танковска прочете пиесата в 
началото на учебната година, всички бяхме изненада-
ни от предложението й поради нетрадиционната 
форма на текста и неговите теми. Обаче бързо по-
вярвахме във възможностите си като студенти, ко-
ито в лабораторни условия могат да експерименти-
рат. Това е драматургия, в която подтекстът и пос-
ланието са отвъд думите.

Догодина сте абсолвенти. Какво научихте и какво 
тепърва предстои?
М.К.: Научихме много, но предизвикателствата едва 
сега започват. Колкото повече учиш, толкова повече 
осъзнаваш, че си само в началото на своя творчески 
път и имаш да опитваш още толкова много неща. 
Научихме, че актьорската професия е: воля, силна вя-
ра, характер и много работа над самия себе си.
Б.А. Едно от нещата, с които актьорството толко-
ва много ме привлича, е постоянната възможност за 
промяна в природата на актьора и постоянното 
търсене, провокация и глад, които би трябвало да те 
водят напред и да не те оставят на мира. Научил съм 
много, но истинското развитие тепърва предстои. 

Разговаря Любомир Парушев

ДА ОСТАНЕШ ДЕТЕ 
Е ОТ ПРИВИЛЕГИИТЕ
ДА СИ АКТЬОР
ÄÎÖ. ÑÍÅÆÈÍÀ ÏÅÒÐÎÂÀ, 
ÐÚÊÎÂÎÄÈÒÅË ÍÀ ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ �ÒÅÀÒÚÐ� ÊÚÌ ÍÁÓ

ЛЮБОВ И 
ИНФОРМАЦИЯ
ÌÀÐÒÈÍÀ ÊÐÚÑÒÅÂÀ È ÁÎßÍ ÀÐÑÎÂ, ÀÊÒÜÎÐÈ
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КРЪГЛА МАСА: ТЕАТЪРЪТ – НОВИ ЕНЕРГИИ

По традиция всяка година Международният театрален фестивал „Варненско лято“ инициира дискусия с участие-
то на български и международни театрални специалисти, артисти и журналисти върху актуални въпроси, които 
съвременните артистични практики в сценичните изкуства поставят и които намират отражение и във фести-
валната програма. Тема на кръглата маса на 23-тото му издание беше „Театърът: нови енергии“. Тя бе открита от 
директора на Фондация „Международен театрален фестивал „Варненско лято“ Николай Йорданов, а в темата 
въведе модераторът й проф. Камелия Николова. Представяме ви извадки от изказванията на основните панелисти 
в кръглата маса и кратък репортаж за чутото и записаното от последвалата ги дискусия. 

08.06 ФЕСТИВАЛЕН И КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР

ÏÀÐÀËÅËÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

Съществуват три отличителни нови тенденции в 
младата драматургия в Корея. Първата е интеркул-
турното писане за театър. Най-характерната чер-
та на този интеркултурен театър от 90-те години 
до днес е препрочитането на класиката единствено 
като извинение или средство за разработване на 
проблематика, свързана с Корея. Янг Йеонгуонг, Лий 
Зарам и Ким Хюн-Так са най-успешните млади драма-
турзи, които често адаптират западни класически 
текстове. Вторият отличителен феномен в корей-
ската драматургия след 2000 г. е театърът на еже-
дневието. Парк Кеюн-Хюеонг и Чой Жин-А са предста-
вители на този подход. Обща черта на двамата ав-
тори е, че те пишат пиеси за ежедневието, за да под-
чертаят абсурда на всекидневния ни живот. Най-но-
вото явление в корейската драматургия е персонали-
зирането на модерната корейска история. Ким Яе-
Йеоп и Бае Сам-Сик обичат да препрочитат истори-
ята на модерна Корея от гледната точка на обикно-
вената личност, която представлява нещо като 
„днешния човек”. Защо се случва това явление? Може 
би ние, корейците, сме уморени от безспирните кон-
фликти между Севера и Юга, между идеологически 
разделени политически партии.

Намерението на кръглата маса е да фокусира внима-
нието на участниците и гостите на 23-тото изда-
ние на Международния театрален фестивал „Варнен-
ско лято”, на присъстващите театрални експерти, 
критици, журналисти, куратори и селекционери 
върху новите енергии в театъра днес. Бихме могли 
да откроим три основни посоки, от които идват 
тези енергии. Безспорно, през последните години 
новото драматургично писане, новите текстове за 
театър продължават да бъдат един от особено 
продуктивните източници за зареждане на театъра 

с нови идеи, теми и естетически стратегии. Друга 
важна посока е промененото отношение между 
текста и представлението, което продължава да 
поражда нови ярки и креативни сценични форми и 
събития. Във фестивалната програма и специално в 
Шоукейса са включени някои от най-интересните 
сред тях. Може би най-продуктивният източник на 
нови енергии в театъра днес, обаче, си остава все по-
широкото и активно формиране на театрални 
мрежи и сътрудничества, работата в международни 
и интердисциплинарни екипи, копродукциите и 
другите колаборативни форми на създаване на 
театрални продукции и прояви, част от които е и 
кръглата маса, на която присъстваме сега.   

ТЕАТЪРЪТ – НОВИ ЕНЕРГИИ
КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА, ПРОФЕСОР ПО ЕВРОПЕЙСКИ ТЕАТЪР 
В НАЦИОНАЛНАТА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО 
ИЗКУСТВО, СОФИЯ И В ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ 
НА ИЗКУСТВАТА, БАН, БЪЛГАРИЯ

НОВИ ТЕНДЕНЦИИ 
В ДРАМАТУРГИЯТА 
НА КОРЕЯ ДНЕС
ЮН-ЧЕОЛ КИМ, 
АРТИСТИЧЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛЕН ТЕАТЪР, 
ЮЖНА КОРЕЯ

„ВИСБАДЕН БИЕНАЛЕ“ 
ТЪРСИ НОВИТЕ РАЗКАЗИ 
ЗА ЕВРОПА
МАРИЯ МАГДАЛЕНА ЛУДВИГ, 
КУРАТОР НА „ВИСБАДЕН БИЕНАЛЕ”, ГЕРМАНИЯ

Биеналето във Висбаден е основано през 1992 г. в Бон с 
името „Нови пиеси от Европа“ и няколко години по-
късно се премества във Висбаден. Тогава неговият ди-
ректор Манфред Байлхарц въвежда системата на 
„посланиците“ – почти във всяка европейска страна 
фестивалът има местен посланик-драматург, който 
следи съответната сцена и търси нови автори и 
продукции на актуални текстове, които фестива-
лът да представи. След неговото оттегляне минала-
та година за изданието през 2016 се сформира нов 
програматорски екип, част от който съм и аз. Ние 
преосмислихме политическите основания на фести-
вала и изградихме напълно нова концепция. Ако досега 
фокусът му беше новата европейска драматургия, 
то ние решихме да поставим в основата му въпроса 
за новите разкази за Европа. Днес конструирането на 
идентичността на човека и на обществото се случ-

ва през разказването на истории. Интересува ни как 
и кои разкази доминират и кои - не, както и битката 
между отделните разкази. Търсим изкуство, което се 
занимава с биографията на обществото. В личен 
план пък, с фейсбук и целия медиен поток, се поражда 
друг въпрос - притежаваме ли собствената си 
история? Освен че ще кани продукции, фестивалът и 
ще продуцира театрални проекти. Това е важно за 
нас, защото имаме отношения с много международ-
ни артисти, които работят в сътрудничества, а 
често им липсва място, на което практически да 
работят. Затова правим резиденции за тях и се 
разрастваме в самия град. Искаме да се опитаме да го 
превърнем в едно международно селище. Каним ар-
тисти да създадат общество в града чрез фести-
вала. Все още търсим 27-те най-значими текста на 
Европа, без значение дали са драматургичен текст. 
Текстове, които най-силно са развълнували общест-
вото в последната година, които са се превърнали в 
обществено и културно явление: може да е полити-
ческа реч, статия във вестник, нещо, което прово-
кира дискусия. За тази цел се нуждаем и от вашата 
помощ.

ПРАКТИКИ НА АРТИСТА 
ДА УТВЪРЖДАВА 
АРТИСТИЧНОТО ПОЛЕ
АНГЕЛИНА ГЕОРГИЕВА, МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ 
ЗА СЪВРЕМЕНЕН ТАНЦ И ПЪРФОРМАНС „АНТИСТАТИК“, 
БЪЛГАРИЯ

Новите енергии в театъра като че ли могат да се 
търсят както в самите артистични практики, така 
и в практиките на артиста да изразява позиции и да 
утвърждава артистичното поле в съвременното 
общество. „Антистатик“ и Международната зас-
тъпническа среща за съвременен танц „Адвокати на 
танца“ могат да послужат като пример. Съвремен-
ният танц е най-слабо представен в България, липс-
ват структури, които да подсигурят регулярното 
му продуциране и представяне. Специфичното на 
„Антистатик“, който от 2008 г. и се провежда еже-
годно в София, е, че се организира предимно от ар-
тисти с изходната мотивация за изграждат кон-
текст на изкуството, което правят. Неговият фо-
кус е експерименталният танц, като се стреми да 
поддържа въпроса какво е танц, какви са идеите за 
тялото, а с това и за идентичността днес и т.н. 
Целта му е да въвежда в български контекст артис-
тични практики, които посочват нови естетически 
развития, демонстрират нови начини на работа и 
т.н. Той стартира в рамките на инициатива на бал-
канската мрежа Номадска танцова академия (НДА). 
Това е пример как през международни сътрудничест-
ва и участие в мрежи, чрез обмен на практики, знание 
и подкрепа – не само финансова, но и лобистка, се 
стимулират нови процеси. През м. май 2015 екипът 
на фестивала „Антистатик“ направи така, че София 
да е домакин на най-новата инициатива на Номад за 
застъпничество и организира застъпническата сре-
ща „Адвокати на танца“. Тя се основава на убежде-
нието, че решения на проблемите на съвременния 
танц в местен и регионален контекст трябва да се 
търсят заедно с представители на институциите. В 
изграждането на ситуации на диалог и съвместен 
опит с тях, мрежата въвежда перформативни прак-
тики за създаване на отношения и произвеждане на 
дискурс, нещо като приложна хореография, в която 
йерархичните позиции се разколебават и която 
доказва своята ефективност.

СТРАТЕГИИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ ТЕКСТОВЕ ЗА ТЕАТЪР
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА, ОРГАНИЗАЦИЯ „36 МАЙМУНИ”, БЪЛГАРИЯ

„36 маймуни” е неправителствена организация, ко-
ято има за задача да популяризира съвременната дра-
матургия и да стимулира обмена на идеи между авто-
ри и театрални практици. Формата, която измис-
лихме като най-подходяща в България през 2007, беше 
пърформанс-четене в нетеатрално пространство. 
Форматът „ПроТекст” работи в следните граници – 
взимаме за основа текста и на негова територия 
срещаме режисьор, актьори, музикант, видеоар-
тист и др. Избираме пространството според текс-
та и в продължение на 5 дни се опитваме да четем 
заедно, след което каним публика. Така направихме 

немско, френско, румънско и българско издание. За 
българското издание се опитахме да предизвикаме 
по-голяма активност в авторите. Автор и режисьор 
заработиха заедно и така се създадоха три нови пи-
еси. На следващото издание зададохме на екипите 
тема, върху която да създадат миниатюра. Тазго-
дишното издание се случи в рамките на среща на 
международната мрежа за обмен на нови театрални 
текстове „Еurodram”, която се проведе в София. Из-
брахме текстовете, които да представим, с конкурс 
за вече преведени пиеси на български. Но аз имам един 
въпрос: да продължим ли да поставяме вече написани 

български пиеси, тъй като чрез „Eurodram“ те получа-
ват шанса да бъдат преведени и поставени в други 
страни, или да продължим със създаването на текста 
в процеса на представлението? Този тип интерак-
тивна инсталация обаче се възпроизвежда много 
трудно в други контексти и тогава обменът на енер-
гии с останалата част на света чрез нея става почти 
невъзможен.



ВАРНЕНСКО ЛЯТО

РОЛЯТА НА ТЕАТРАЛНИЯ ФЕСТИВАЛ Е ДА СЛУША И УСЕЩА 
ЕНЕРГИИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО
След изказванията на панелистите кръглата маса 
продължи с дискусия, на която участниците спо-
деляха своите разбирания за източниците на нови 
енергии в театъра, както и за новите предизвика-
телства пред него. Писателят и драматург Христос 
Хартомацидис разказа за възможностите на реали-
зация на текстове за театър в Гърция между комер-
сиалния театър, високия театър и частния театър, 
където всъщност се наблюдава развитието на нова-
торската, експерименталната драматургия.  Дагма-
ра Гумговска от фестивала „Театромания” в Битом, 
Полша, изказа мнението, че ролята на професиона-
листите в театралната сфера е именно да слушат и 
усещат енергиите на обществото. Тя разказа за 
предизвикателствата пред нейния фестивал, който 
се провежда в малък индустриален град, да достига 
до неговите граждани и за стратегиите, които 
прилага, за да осигури за тях достъп до театър и 
култура, а така и нови аудитории за изкуството. 
Според нея един фестивал трябва да следи задълбо-
чено процесите и промените на публиките в техни-
те различни социални групи и възрасти. Организато-
рите не трябва да се програмират това, което 

хората очакват, а по-скоро да се опитат да предви-
дят бъдещите нужди на публиките и винаги да бъдат 
една крачка напред. Театралният критик и изследова-
тел Ани Топалджикова открои като позитивна и но-
ваторска практика в българския театър развиване-
то на нови форми на документален театър, като 
направи и критическата бележка, че в повечето 
случаи неговата естетиката и проблематиката не 
достига по-далеч от това да регистрира документа 
и факта. Като пример именно за обратното, за из-
веждане на личната история или документа до задъл-
бочени обобщения и послания, тя посочи спектакъла 
„Орхидеи“ на италианския режисьор Пипо Делбоно, 
който бе показан в рамките на фестивала. В своето 
изказване Венета Дойчева също говори за нуждата 
от достигане на театъра до нови публики, които 
според нея могат да бъдат в основата на създаване 
на нови енергии в сценичните изкуства. Според нея 
театърът се подхранва най-вече от младите в 
изкуството, които по някакъв начин са били обвър-
зани с него в по-ранен етап. Тя с тревога припомни за 
нарастващия процент на неграмотните хора в 
обществото, които вероятно никога не биха се 
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хищение. Представлението „Пепеляшки ООД” задава 
въпрос, който е абсолютно належащ – как в днешно 
време се възприема жената, какво е нейното място в 
обществото. Идеята е хубава, но като реализация не 
успя да предизвика въздействие. Получава се една 
приятна вечер, но като че ли темите са докоснати 
само с върха на пръста и остават като искра, която 
много бързо угасва. При „Опервил” имаме този проб-
лем, че в такъв тип пърформанси понякога личност-
та на артиста стои в центъра и от нея произлизат 
всички енергии на представлението. Може би като 
цяло то е виртуозно и има външен ефект, но остава 
затворено в себе си. Разбира се, винаги стои въ-
просът за смисъла и трябва ли да го търсим изобщо. 
Като цяло, според мен Шоукейсът може да бъде с още 
повече представления и бих искала догодина те да 
бъдат на по-голяма сцена.

ЯНА ПАВЛОВА, 
театрален критик, България/ Германия

АРТИСТИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОПИТАТ 
ДА СЕ СВЪРЖАТ С ПУБЛИКАТА
Гледах доста представления от Шоукейса и мнение-
то ми е, че повечето режисьори не са се задълбочили 
в драматургията. Може би трябва да се правят 
повече изследвания, защото на сцената си личи дали 
знаеш нещо или не. Това, което видях, на мен не ми 
беше достатъчно. Ще дам пример с „Опервил”. Ако аз 
правя нещо за опера, първо трябва да знам всичко за 
операта и после да конструирам иронично представ-
ление за нея. Чудя се защо нямаше истинско пиано и 
защо изпълнителите използваха микрофон. Те имаха 

ТЕМИТЕ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТ ШОУКЕЙСА 
БИХА БИЛИ ИНТЕРЕСНИ И ЗА ПО-ШИРОКА ПУБЛИКА

Беше очевидно, че спектаклите от Шоукейса бяха 
представени в малки пространства,  за малко хора 
или за подбрана публика. Мисля, че темите, които 
задаваха част от представленията, биха били 
интересни и за по-широка аудитория. Всички 
спектакли разглеждат отделна, специфична тема. 
Например, темата в „Але, хоп!” е свързана със само-
то изкуство, но представлението е направено по 
интерактивен и забавен начин. Може да се каже, че 
му трябва малко повече сериозност, но задачата му 
беше най-вече проблемът за цирка като цяло да 
получи гласност. В представлението „Между празни-
ците” интересен беше текстът. Той е труден, но 
абсолютно заслужава своето сценично осъществя-
ване и му беше намерена много интересна театрал-
на реализация, особено в първата част на представ-
лението. Най-много ми хареса “Balkan Dance Reality 
Show”, защото мисля, че засяга поотделно няколко 
теми, които успешно обхваща. Въпросът, който 
прозвуча в самия спектакъл - може ли действително 
представление от този тип да има по-широка ауди-
тория, и отговорът „не”, естествено, бяха хуморис-
тични, но един вид ехо на тази проблематика. Загла-
вие като „Balkan Dance” провокира очакване за бурен 
спектакъл с много музика и действие. А се получи 
точно обратното, а с това и ефектът на изненада-
та. Абсолютно професионално представление и 
това, че използва толкова малко средства, а 
предизвиква такъв голям ефект, събуди моето въз-
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превърнали в театрални зрители. Тя вижда възмож-
ност те, както и различни маргинализирани социални 
групи, да бъдат приобщени към изкуството чрез 
практики на съвременния документален театър. 
Провокирана от нейното изказване, Мария Магдале-
на Лудвиг сподели своето наблюдение, че съвременна-
та публика вече не иска да гледа истории, разказани 
от гледната точка на един автор, а иска да види и 
преживява собственото си участие в създаването на 
разказа, да се почувства значим и деен съучастник. 
Ангелина Георгиева сподели виждането си, че нови 
енергии в сценичните изкуства се освобождават при 
пренареждане на властовите структури и отноше-
ния в самите продукционни условия, творческия про-
цес и в начини на общуване с публиката, от една 
страна, както и в настояването на артистичното 
поле за нов вид отношения с институциите. В диску-
сията се включиха и други театрални специалисти и 
артисти, гости на фестивала. Неговата артистич-
на програма продължи с още представления, марки-
ращи различни посоки на утвърденото и новото в 
сценичните изкуства днес.  

Материала подготви екипът на бюлетина.

добри гласове, но аз не разбирах какво казват на мен и 
на публиката. Може би трябва да се опитат да се 
свържат с публиката. Не мога да разбера дали това не 
е добро представление или просто аз харесвам 
опера. Мога да приемам чужди мнения, приемам 
различни естетики, стига да разбирам идеята. В 
Шоукейса нямаше представление, което да ми 
направи силно впечатление. 

АН-ЕЛИЗАБЕТ ВОЛФ, 
директор на Фестивал за съвременен 

театър и танц „Euroszene”, Лайпциг, Германия

БЪЛГАРСКИЯТ ТЕАТЪР Е СТАНАЛ 
МНОГО ПО-КОНЦЕПТУАЛЕН И СЪВРЕМЕНЕН
Не знам дали това е целта на програматорите, но 
тази година представленията от Шоукейса са много 
софистицирани и концептуални. Това е доста различ-
но в сравнение с предишните издания на фестивала. 
Неговото 23-то издание доказва, че българският теа-
тър е станал много по-концептуален и съвременен, 
дори постсъвременен. Хареса ми, че целта на тези 
представления не е просто забавлението, а показва-
не на честния, екзистенциален изказ на артистите. 
Те не общуват с публиката по начина, по който го 
прави комерсиалният театър, а търсят честност-
та. За мен много интересен беше „Опервил” на Иво 
Димчев. Хареса ми замисълът и минималистичният 
му подход. Мисля, че чрез операта показа болката и 
паниката на човешкото съществуване. 

ЮН-ЧЕОЛ КИМ, 
артистичен директор 

на Национален театър, Южна Корея

09.06 СРЕЩА НА УЧАСТНИЦИ 
И ГОСТИ НА ТЕАТРАЛНИЯ ШОУКЕЙС, 

Фестивален клуб "Аромат


