
“PURE” E КРАСИВ И ИНТЕРЕСЕН ПЪРФОРМАНС
ЕРИК ЛЬОБЕДЕЛ, ПОСЛАНИК НА ФРАНЦИЯ
В “PURE” много ми хареса малкото момиче в началото. 
То беше много сдържано, категорично, на моменти до-
ри авторитарно. Но все пак накрая не успя да сдържи 
усмивката в ъгълчето на устата си. Сложиха ни шапка 
с панделки и направихме една по-различна разходка в 
града, следвайки лентите по алеята, като по този на-
чин се различавахме от останалите минувачи.  Когато 
стигнахме в училището, много ми хареса специалният 
филтър, който ни сложиха на очите и през който гле-
дахме разноцветните светлини. Както и многото ръ-
це по тялото. Не можем да разберем дали това бяха хо-
ра или само ръце. Ръцете искат да ме обсебят, но не ус-
пяват, защото накрая се превърнаха в мои ръце. Извед-
нъж се оказах с много ръце! Финалът на открито с до-
косването на дланите беше много добър. Аз бях малко 
изморен, не исках да се събуждам и човекът го направи 
вместо мен. Красив и интересен пърформанс!

ТАНЦЬОРИТЕ В "ПЛАНИНАТА ЧИРЧЕО" 
СЕ ДВИЖЕХА КАТО БОЖЕСТВА
ИСКРА ПРОДАНОВА, ТАНЦОВ АРТИСТ 
Поетично, магнетично представление. Блаженство за 
окото и ухото. Танцьорите се движеха в магичен, не-
спиращ поток с виртуозна техника и чувственост ка-
то божества, митични същества, редувайки острите 
категорични движения с мекота и плавност. „Планина-
та Чирчео“ на хореографа Фабрицио Фавале ни потопи 
в красотата и силата на чистия танц, който все пове-
че отсъства в днешно време. Тази година програмата 
на фестивала ни показва разнообразието на движен-
ческия език и различните му форми в селектираните 
танцови представления.

ФЕСТИВАЛЪТ СЕ РАЗВИВА
ЕМАНУИЛ КУЦУРЕЛИС, HELLENIC CENTRE – ITI, ГЪРЦИЯ
Аз съм за трети път на фестивала. Радвам се да виж-
дам как той се развива. Тази година има разнообразни 
представления, включително и експериментални ра-
боти. Това е много обещаващо! То показва потенциала 
на фестивала да обединява нови театрални форми и 
по този начин им осигурява среда, в която те да се 
развиват. Сега гледах представлението „Щастливият 
Бекет“. Освен любопитната интеракция с публиката, 
то през цялото време отваря различни теми и създава 
различни картини. Тези интригуващи образи ни въвли-
чат в разказваните истории. Начинът, по който е 
организирано пространството и по който е изграден 
текстът, зададен от публиката, прави „Щастливият 
Бекет“ интензивно и плътно театрално преживяване. 
Така интересът на зрителя да не стихва през цялото 
време. Артистите са си взели свободата да създадат 
други истории в рамките на пиесата на Бекет „О, 
щастливи дни“. Но отвъд това не открих друга връзка 
с Бекет. Впечатлен съм от актьорската игра на Ана 
Вълчанова и най-вече от факта, че във всяко представ-
ление тя работи с нови текстове. И те са думи на 
хора, които тя не познава. Това доказа, че тя е не само 
талантлива, но и много опитна актриса. Радвам се да 
видя толкова разнообразни спектакли на фестивала. 
Някои следват конвенционалния начин за правене на 
театър, други са по-иновативни – като „Щастливият 
Бекет“ например. И тук виждам нещо, което откри-
вам навсякъде по света – хибридни форми между ста-
рата и новата театрална школа. Въпреки че някои ар-
тисти използват нови елементи в своите спектакли, 
те все пак правят театър в конвенционалните рамки. 
Други базират представленията си на класически 
текст, но ги поставят с нов сценичен език. Аз приемам 
това. Ние сме в 21. век и имаме нужда от нови теат-
рални естетики.

МЕЖДУНАРОДНА СЕЛЕКЦИЯ

Какво ви накара да приемете поканата на Театър 
„София“ да поставите пиесата  „Палачи“?
Приех поканата веднага. С благодарност. Театър „Со-
фия” има ексклузивните права върху поставянето на 
този текст за България. Възможността да режисираш 
най-новата пиеса на Мартин МакДона е рядък профе-
сионален шанс, защото ставаш съпричастен с един 
много талантлив и проницателен автор, на всичкото 
отгоре мой връстник.

Какви естетически принципи следвахте?
Целта ми беше да постигнем едно органично сценично 
преживяване, в което героите не представляват 
предварително рамкирани психологически и социални 
типажи, а всеки търси своето място, своята значима 
роля в един динамичен процес. Интересното е, че пър-
вото впечатление за персонажите е обратното – те 
изглеждат обречени да бъдат това, което са, да 
нямат развитие. Тази неподвижност е и част от 
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дълбокото послание на пиесата. Но точно затова за 
мен беше важно да не я приемаме като готова кон-
статация, а да се борим с нея, да противодействаме 
на нейната неизбежност, макар и накрая битката да 
бъде загубена. Струва ми се, че само така смисълът не 
просто се маркира, но и се случва като живот. 

Как тази съвременна британска пиеса кореспондира 
с българския контекст? 
На повърхността аналогиите са съвсем преки – шум-
ните прояви на псевдоконсерватизъм и патриотар-
ство по родните земи отразяват нагласите, които 
движат голяма част от героите в „Палачи“, въпреки че 
пиесата разказва история от средата на 60-те в 
Северна Англия. Сега тук, както и тогава там, е налице 
отказът да се разсъждава, да се търсят истинските 
причини, да се понася собствената отговорност, 
като вместо това много хора са склонни да се крият 
зад лозунги, да скандират ретроградни идеологически 
клишета и така да симулират достойнство и преда-
ност към големи и важни мисии. А под повърхността се 
натъкваме на още по-стъписващо съответствие меж-
ду света на пиесата и нашия свят, доколкото в универ-
сален план МакДона е представил човека, всеки човек 
като пленник на своята суета, на своите инстинкти, 
които го карат да убива. Претекстите може да се 
променят, личните мотиви може да се превръщат в 
държавна политика, но все едно – зад всичко стои една 
тъмна, непроменлива човешка черта, която се 
проявява във всеки контекст.    

Може да се каже, че „Палачи“ е първият съвременен 
комедиен текст, който поставяте. Използвахте ли 
различен режисьорски подход и какъв беше той?
Милош Форман, който ни напусна през тази година, 
някъде казваше, че ако искаш да влезеш дълбоко в някоя 
тема, трябва да я погледнеш с чувство за хумор. 
Подходът ми следва тази максима, което означава, че 
гледам на смеха напълно сериозно.

Въпросите зададе Любомир Парушев
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Вие и вашият сътрудник Жданек Моравек постига-
те голяма популярност през 2010 г. благодарение на 
телевизионното шоу „Чехия и Словакия търсят 
талант” като акробатичното дуо DaeMen. Какво ви 
накара създадете компанията за съвременен цирк, 
каквато е „Лузърс“? 
Аз винаги съм знаел, че искам да се занимавам с акро-
батика и театър. След шоуто обстоятелствата бяха 
отлични. Ние искахме да създадем нещо по-голямо от 
едно акробатично дуо и не отне много време да стиг-
нем до идеята да направим цяла група – сега позната 
като Компания „Лузърс“. 

Всяко едно от представленията ви е с различен ре-
жисьор или хореограф. Как избрахте да работите с 
един от най-успешните чешки хореографи Ярек 
Цемерек в „Неудачници”? Той имаше ли свободата да 
избере темата и да експериментира или идеята 
беше ваша и имахте нужда от режисьор-хореограф?
Ярек е добър мой приятел. Аз имах идеята да направим 
това представление и зададох няколко теми. Той ги 
хареса и направи спектакъла.  

Като артистичен директор на компанията и като 
един от изпълнителите в представлението бихте 
ли казали според вас какво прави продукция като 
„Неудачници” така успешна? Дали е комбинацията 
от танц и акробатика, завладяващото присъствие 
на комика – бийтбоксър Ондржей Хавлик – En.dru или 
е нещо друго? 
Мисля, че успехът на представлението зависи от съче-
танието на всички тези неща – танц, акробатика, 
бийтбокс, стенд-ъп комеди и т.н. То е много разнооб-

разно, което спомага за привличането на широка пуб-
лика – от малки деца до възрастни хора. 

Съвременният цирк е сравнително нова форма на 
изкуство. Популярен ли е в Чехия? В какво според вас 
се съдържа неговата актуалност днес както и какви 
предизвикателства крие? 
Популярността на съвременния цирк е нараства през 
последните 10 години. Благодарение на това ние успя-
ваме да привличаме по-голяма аудитория и имаме въз-
можността да играем не само в Прага, но и в цяла Че-
хия. По мое мнение съвременният цирк е актуален със 
смесването на театър и акробатика, така че пред-
ставлението да има своя собствена история. Мисля, 
че основният проблем или предизвикателство е лип-
сата на място за тренировки и репетиции, където да 
можем да работим, но също и да обучаваме нови попъл-
нения към трупата. 

Въпросите подготви Наталия Алексиева
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Хуан Майорга е от най-известните испански драма-
турзи, който винаги по много интересен начин 
структурира пиесите си. С какво те привлече „Мом-
чето от последния чин“? 
Наистина много специфичен автор. Неговите пиеси са 
много трудни за поставяне на сцена. Той стъпва на 
образци от испанската култура, които смесват реал-
ности, а в конкретния случай има театър в театъра, 
разказ в разказа. Неслучайно той казва, че неговите 
пиеси са като неслучили се романи или филми. И това 
поставя въпроса какъв ще е театралният път на спек-
такъла. Смесването на много времена и пространства 
е много важно в неговото решение. Исках спектакълът 
да получи същия жанр като на пиесата. Той да си търси 
театралната конвенция в процеса на случване. Да 
започне като от бял лист, като една открита репе-
тиция, в която да се развива уж от импровизация, уж 
от попътно писане на драматургията.  

Събрал си разнороден творчески екип. Как намерих-
те ключ към поставянето на сцена на това много-

образие от теми и бързо протичащо действие с па-
ралелни реалности, които се вливат една в друга? 
Да, това са хора, които не бяха работили заедно – част 
от тях са от Пловдивския театър, но има и трима 
външни актьори. Те са работили в съвършено различни 
конфигурации, което обикновено създава провокация, 
защото всеки носи различен бекграунд със себе си. Това 
раздвижва малко репертоарната инерция. Мисля, че 
хората си бяха интересни един на друг и успяхме да на-
правим представление, което не съдържа репертоар-
на умора, а търсихме наш специфичен изказ. За мен бе-
ше важно и точно кои актьори ще играят ролите. Рад-
вам се, че работих със Стефан Вълдобрев върху ролята 
на Херман, понеже той е човек, който има отношение 
към писането и към изкуството като цяло. Той е осо-
бено ценен в подобен тип драматургия – много лесно 
разбира съдържанието и кода на игра на реалности. 
Димитър Николов е от най-талантливите млади ак-
тьори и не мога да си представя по-точен човек за 
ролята на Клаудио. Една от основните теми в пиесата 
е за таланта и тя е много важна в днешно време. 
Главният герой е различен в своята среда. Той избира 
литературата като спасение в една дигитална епоха. 
Именно тази линия Димитър много бързо разбра, тъй 
като и той има специфично отношение към литера-
турата. Друга любима за мен тема е тази за съвре-
менното изкуство. Тя се държи от Боряна Братоева – 
нейната героиня е куратор в галерия, която е запла-
шена от закриване. Много актуална от гледна точка 
на това, че изкуството става жертва на бизнес инте-
реси. И третата линия е буржоазната, където са Кра-
симира Куманова, Симеон Алексиев и Димитър Банчев.
 
Съзряване чрез литературата и изкуството – мис-
лиш ли, че е възможно в съвременното общество? 
Да и пиесата доказва точно това – че и в нашето об-
щество има хора, които приемат света посредством 
медията на изкуството. Ние в момента сме облъчени 
от всякакви медии, така че и един инстаграм профил 
може да бъде изкуство. Но литературата, а и съвре-
менното изкуство, са изключително важни за съзрява-
нето на младите хора. Личният опит е най-мощен, ако 

ЛИЧНИЯТ ОПИТ Е НАЙ-МОЩЕН, 
АКО СЕ ОГЛЕДА В ИЗКУСТВОТО
ÊÐÈÑ ØÀÐÊÎÂ, ÐÅÆÈÑÜÎÐ

СПРАВЕДЛИВОСТТА – ТОВА 
Е ЕДНА КРАСИВА ДУМА
ÏËÀÌÅÍ ÌÀÐÊÎÂ, ÐÅÆÈÑÜÎÐ

Кои бяха темите, които ви провокираха да направи-
те спектакъл по „12 разгневени мъже“ на Реджиналд 
Роуз?
Основна е вечната тема за справедливостта – това е 
една красива дума, но изключително трудна за дефини-
ране и постижима в конкретна реализация. Убеден съм, 
че справедливостта е твърде сериозно нещо, за да бъ-
де оставена на привилегирована каста от недосегаеми 
юристи, но и мисля, че не бива да се остави на тълпа-
та, защото в психологията на тълпата дреме линча. 
Между тези две компрометирани крайности има мно-
го трудни варианти. Ние изследваме един от тях: 
англосаксонския с 12 избрани на случаен принцип съдеб-
ни заседатели измежду неюристите. Но и той е по-до-
бър само при наличие на силен личностен катализатор 
в търсене на справедливостта. Човекът срещу тълпа-
та, който с това, че й опонира, я превръща от тълпа в 
хора и личности. 

Какви бяха предизвикателствата в тази постанов-
ка? 
Предизвикателство беше необходимостта от оркес-
трация на 12 инструмента, които трябва да свирят 
едновременно, но всеки със своя глас, тембър и смисъл, 
всеки да бъде запомнен, но да не си пречат при взаим-
ното свирене, тъй като те са обречени никой от тях 
да няма възможност да излезе от това място. Нещо 
като Адът на Сартр от „Без изход”. 

Как камерното пространство в театър „Възражда-
не“ се вписа в постановката?
Аз имам страстта да правя всякакви и разнообразни в 
тематично, жанрово и пространствено отношение 

спектакли. За мен не може да се каже, че цял живот пра-
вя един и същи спектакъл, сменяйки заглавията и прене-
брегвайки автора, за да го вкарам в моя „тертип“. 
Пространството е много важно и със сценографа сил-
но сме ограничили собствените си суетни амбиции, за 
да бъдем верни на пространството на театър „Въз-
раждане“ и на темата, за която вече стана дума. В 
театъра ни има много суета, парвенющина, жажда за 
пари и награди. Нашето представление е стъпка назад 
по посока на смисъла на съществуването на театъра и 
актьора. Така поне се надявам да е. Ние сме като Давид 
срещу връхлитащо ни цунами, предизвикано от свръх-
амбицията на наши родни псевдо-голиатовци, които 
бързат да продават.

ТРЪГВАМ ПО РАЗЛИЧЕН
НАЧИН КЪМ ВСЯКА РОЛЯ
ХРИСТО МУТАФЧИЕВ, АКТЬОР
Разкажете за своя персонаж в „12-те гневни“ и как 
подходихте към ролята?
Първо мога да кажа, че съм гледал почти всички филми 
по тази тема. Защото все пак това е тема. Не е 

просто една история, а тема. Всичките филми са из-
ключително различни и характерите, които обусла-вят 
моят герой, също. Но в интерес на истината този 
човек е доста „серт“. Трудно общува с близките и 
семейството си, трудно разбираем е и за непознати 
хора. В главата си съм го изрисувал като тираджия, 
който е карал тирове из широката американска степ. 
Сам вълк единак и това го е направило твърд като 
характер. Това е човек, който налита на бой, който 
знае какво е да ти кажат крива дума в бар и да скочиш 
веднага да се сбиеш. Оттам идват и неговите про-
блеми. Той е първосигнален тип, но е много интересен в 
развръзката на цялото събитие. Той отстоява докрай 
позициите си, докато накрая никой не очаква хода, кой-
то прави. Но той обича сина си безрезервно. Аз тръг-
вам по различен начин към всяка роля, която правя. 
Малко са ролите, които си приличат като подход. Тук 
също – наумих си в главата, нарисувах картината на 
един човек, който бих искал да проектирам в простран-
ството, и оттам нататък започнах да пълня неговия 
характер с мисли, чувства, вълнения, детайли. 

Пиесата се занимава с темата за правосъдието. 
Имаше ли някаква разлика във вашето усещане за 
правосъдие и това на вашия персонаж?
Персонажът ми си има негово правосъдие и то е ясно, 
категорично. Той е човек, който слага етикети. Цял 
живот е живял така и много лесно ги слага. Той така 
разбира правосъдието – „този прилича на убиец – 
трябва да бъде осъден“. Няма нюанси за него – черното 
е черно, бялото е бяло. Има много такива хора между 
другото, разпознавам в него страшно много такива 
типажи. Трябва да живеем с „днес“ и „сега“ и може би 
това е нещото, което моят човек проумява в края на 
спектакъла, за да се обърне най-неочаквано към всички. 

Въпросите зададе Любомир Парушев

09.06 Сцена Филиал

МОМЧЕТО ОТ ПОСЛЕДНИЯ ЧИН
ДТ – Пловдив

се огледа в изкуството – в случая в голямата литерату-
ра и в големите теми. 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО 
ДА ВИЗУАЛИЗИРАШ 
ПОТОКА НА МИСЪЛТА
РАЛИЦА ТОНЕВА, СЦЕНОГРАФ

Какво беше основното предизвикателство за вас 
при създаването на сценично пространство на 
„Момчето от последния чин“?
За мен в тази работа беше от особено значение това, 
че Майорга е преподавал математика, което разпоз-
нах в абстрактния принцип на организация на текста, 
ритъма, структурата на драматургията. Те са май-
сторски вариативни, същевременно не се натрапват 
и водят действието чисто и функционално. 

С ходовете на използваната мултимедия (дело на 
Петко Танчев) и подвижната четвърта стена умело 
обособявате различните пространства и успявате 
визуално да постигнете усещането за непрекъснато 
действие и наблюдение, на театър в театъра. Къде 
намерихте пресечна точка с идеите на режисьора 
Крис Шарков и вашите търсения? 
Основният ми интерес беше свързан с алгоритъма на 
действието. С Крис търсихме ход в сценографията, 
който да кореспондира със структурата на пиесата. 
Интересното в нея е, че няма отделни действия. В 
театралната реалност на Майорга леката промяна в 
мизансцена, едно завъртане на фигурата директно от-
пращат към друга среда. Съответно наблюдението, 
потокът на мисълта е водещата реалност. Смесване-
то на планове в една площадка на действие, подобна 
на галерия, „не-място”, ничие пространство за времен-
но обитаване, беше, най-общо казано, условността, 
която търсехме в сценографското решение. 

Въпросите зададе Наталия Алексиева

БЪЛГАРСКА СЕЛЕКЦИЯ

09
/1

0.
06

 Х
уд

ож
ес

т
ве

на
 г

ал
ер

ия12 ГНЕВНИ
Театър Възраждане



ВАРНЕНСКО ЛЯТОО8.О6.2018

Очевиден е интересът ви към класическите автори. 
Как избрахте пиесата „Хенри IV” на Луиджи Пиран-
дело?
Да, моят последен сезон започна и приключи с Шекспир. 
„Цимбелин“ се оказа първата пиеса на Шекспир, преве-
дена на български, досега непоставяна на българска 
сцена. Още тогава ме вълнуваше темата за същност-
та и сянката, такова беше и сценографското решение 
на Васил Абаджиев. Като поет и драматург Шекспир за 
мен е философски и психологически iCloud на света, 
интерпретация на архетипните сюжети. По подобен 
начин и Пирандело поставя основния въпрос „Кой съм 

аз?“. Така че преходът от Шекспир към Пирандело ми се 
струва закономерен. Освен пиесата „Хенри IV”, Пиран-
дело е посветил цял роман на темата „кой съм аз“ и на 
невъзможността на човека да открие истинското си 
лице. От една страна, всеки те вижда по свой начин, а 
от друга – ти сам се изгубваш във всичките социални 
маски, които си налагаш. Оттам и трудността да на-
мериш себе си, да откриеш собствената си същност. 

Какво ново открихте в „Хенри IV“?
Пирандело е философ, който изследва човешката при-
рода и човека, застинал във вечната невъзможност да 
намери смисъл. Той ни кара да осъзнаем, че човек не е 
предразположен, той е предопределен за самоубийст-
во. Човек не слага край на живота си в пристъп на 
лудост, а в пристъп на непоносима яснота. Това не е 
пиеса за лудостта. Хенри може да бъде всеки от нас. 
Ние тръгнахме от това, че чувството е ирационално, 
а в същото време е и проявление на душата. Чувст-
вото е единственото проявление на душата и в какви-
то и логически конструкти да се опитваме да облечем 
нашите действия, те в крайна сметка винаги са ира-
ционални. С актьорите много дълго изследвахме липс-
ващия в пиесата период от 20 години. Действието в 
нея е предхождано от събития, случили се преди 20 
години, и ние трябваше да си представим всички тези 
отминали събития, да изследваме по какъв начин рабо-
ти чувството за  вина. 

ЧУВСТВОТО Е ЕДИНСТВЕНОТО ПРОЯВЛЕНИЕ НА ДУШАТА
ËÈËÈß ÀÁÀÄÆÈÅÂÀ, ÐÅÆÈÑÜÎÐ

„Кралят Елен“ е независим проект, над който рабо-
тите заедно с приятели – ваши колеги. Каква е исто-
рията на това представление? 
Преди повече от година започнахме да правим това 
представление по една моя идея и си казах, че е по-
важно да се съберем приятели, отколкото колко пари 
ще имаме и в кой театър ще бъдем. Аз исках да убедя 
моите колеги, че вдъхновен театър може да се прави 
независимо от средствата. С много дух и ентусиазъм 
създадохме това театрално представляване – така го 
наричам аз. Актьорите си взеха личните дрехи, вещи, 
инструменти, някои от тях се научиха да пеят и да 
свирят. Изиграхме „Кралят Елен“ няколко пъти в едно 
независимо пространство в София, но нямаше как да 
продължим да го представяме дълго там. По случай-
ност дойде да ни гледа Марина Чеснер от Театър 
Азарян, която много хареса представлението и пред-
ложи да го играем на неговата сцена в НДК. И така се 
оказахме неочаквано на една разкошна сцена. 

Защо избрахте именно тази пиеса, написана през 
XVIII в. от Карло Гоци, а не съвременна драматургия?
„Кралят Елен“ обслужи моя идея, която е преди текста. 
В днешно време артистите са оставени на случай-
ността на съдбата и не знаят в нито един момент 
накъде ще ги отведе творческият им път. Казах си, че 
българският театър малко или много се завръща към 
средновековните корени на това изкуство, защото 
трупите са били съставени от група ентусиасти, 
всеки от тях правещ кой каквото може, а представ-
лението се създава в момента на площада. И някак та-
зи форма на създаване на театър ми беше много 
любопитна и исках да направя представление, което 
да обслужи тази естетика. 

Безспорно всички актьори са много талантливи, пла-
стични, креативни, играят вдъхновено в духа на им-
провизационния театър и комедия дел арте. Какви 
бяха подходите ви на работа с тях?
Ние сме много близки помежду си, още по време на 
обучението ни в НАТФИЗ работихме заедно по откъси 
и етюди. Имаме си огромно доверие и това улеснява 

страшно много работата. Никога не съм имала при-
теснение, че ще ги накарам да изпробват някоя глупава 
идея. Давам им възможност за много импровизации, 
работим заедно над всички идеи.  

В творческата ви биография досега присъстват 
осезаемо приказните сюжети по произведения като 
„Алиса“, „Мери Попинз“, „Снежната кралица“. Какво 
ви връща постоянно в този приказен свят? 
В този приказен свят ме връща фактът, че за мен 
действителността, в която живеем, е с много ясни 
граници. Преди векове е имало непознати територии, 
хората са се интересували един от друг, непрекъснато 
са търсили нови неща. В днешно време сме изключи-
телно пренатоварени от информация, понякога се 
чудя как живеем... Сякаш не си даваме сметка какво 
чудо е човекът сам по себе си, каква фантазия и какво 
въображение може да се съдържа в живота ни. Много е 
важно на зрителите да се показва, че има друг свят, 
различен от нашия, а според мен той се съдържа най-
вече в приказни сюжети. 

Въпросите зададе Сияна Недялкова

Предишният спектакъл, който реализирахте във 
Варна, беше „Фауст“ през 2011 г. Какво се е проме-
нило в театъра от тогава?
Аз не изисквам посветеност от актьорите, но тя се 
случи и в двата репетиционни процеса. Принципно 
театър може да се прави единствено и само в трупа. 
Тук във Варна съществува трупа и това е нещо много 
ценно, което все по-рядко се среща. В този смисъл се 
радвам, че се върнах във Варненския театър по покана 
на г-жа Димова. Не мога да си представя моя театър 
без връзката с актьорите и със сценографа Васил Абад-
жиев, с когото имам силна творческа връзка. За всички 
спектакли, в които сме работили заедно, той ми е 
предлагал по няколко сценографски образа, в които е 
влагал цялото си знание за перспектива, светлина, ком-
позиране и начин на изграждане на пространството 
през своето разбиране за театър и за света. Той реша-
ва моите спектакли не само като сценографски образ, 
но и на ниво идея, метафора. Архитектурата и живо-
писта като разбиране за театрално пространство, 
светлината, костюма, цвета, мизансцена, текста, 
усилието, чрез което аз вграждам себе си във всеки от 
актьорите, всичко това не мога да си представя без 
съучастието на Васил Абаджиев. 

Въпросите зададе Любомир Парушев
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Театър Азарян
С ДУХ И ЕНТУСИАЗЪМ
ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÑÚÁÅÂÀ, ÐÅÆÈÑÜÎÐ

11.06 Основна сценаХЕНРИ IV
Драматичен театър - Варна

БЪЛГАРСКА СЕЛЕКЦИЯ

ИНТЕРЕСНИ СА МИ АЛТЕРНАТИВНИТЕ НАРАТИВИ 
И СТРУКТУРИ
СЮЗЪН СТРОУП, РЕЖИСЬОР, 
ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУНАРОДНО ТЕАТРАЛНО РАЗВИТИЕ, САЩ

Много ми харесаха „Щастливият Бекет“, „Pure|Realma-
gination” и “Хаканаи“. Беше ми интересно да видя какво 
се случва извън театралната сграда. Това са все по-
популярни артистични практики в САЩ. Интересно е 
да се види какво се прави в другите страни в тази 
посока, както и както и да се видят неща, които се 
случват извън света на по-традиционните представ-
ления. Любопитно ми е какви алтернативни наративи 
и структури се развиват. За мен „Щастливият Бекет“ 
и „Pure|Realmagination” бяха най-задълбочени в поема-
нето на риска да се излезе извън традиционния нара-
тив. В „Щастливият Бекет“ премахването на текста 
от добре познатата пиеса на Бекет е особено 
рисковано. Впечатляващ е начинът, по който екипът 
го реконструира, използвайки единствено приноса на 
публиката. Организацията на такъв процес е зашеме-
тяваща и те много красиво изпълниха представле-
нието. В „Pure|Realmagination” бях изненадана от начи-
на, по който успяха да пренесат публиката в изживя-
ване, което лично аз усетих като гмуркане в дълбоко 
море. Те създадоха едно друго пространство в света 
около нас, като в друго измерение, като в сън.

Също така много харесах „Чамкория“ – много добър 
текст и моноспектакъл. За мен беше малко необичаен, 
но представя много интересен начин на разказване. 
Знам, че преводач на английски е американец и това 
ясно личеше. Благодарение на превода можех да се 
съотнеса по-добре със спектакъла, да го разбера и успях 
да усетя емоционалната дълбочина в него.

Гледах и танцовото представление „FLAPSE”. Следях 
внимателно съдържанието му, което беше в желание-
то за човешко свързване, премахването на предмет-
ността и връщането към тактилните усещания. 
Забелязвам тази тенденция в различни театри, вклю-
чително и в САЩ. Завръщането към сетивата беше 
водещо и в “Pure|Realmagination”, но във „FLAPSE” беше 
по начин, който не бях виждала преди – буквален екс-
тремизъм на позите на тялото, разговор между две 
тела, опит да се завърнем към човешкото.

ОТЗИВИ
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Участвали сте и в други представления по Ингмар 
Бергман като актьор. Какво ви носи творчеството 
му? 
Участвал съм единствено в „Сарабанда” от Бергман, 
която продължава да се играе в Театър 199. Може би 
имате пред вид „скандинавския“ ми опит в пиеси като 
“Юн Габриел Боркман” от Ибсен, „Бащата“ от Стринд-
берг и сегашните ми репетиции в „Дивата патица“ – 
отново Ибсен. Да, грешката е вярна. Бергман принад-

лежи и е продължител на същата тази драматургична 
школа и традиция. Какво ми носи творчеството му? 
Задълбочено познание за драмата на човешкото 
битие, което се изразява повече чрез недоизказаното, 
премълчаното, потиснатото, ненаправеното... Подо-
бен изказ отваря по-голяма територия за фантазията 
на зрителя, прави го активен съучастник в спектакъла 
– като че ли всеки създава в главата си своето си пред-
ставление. Театрална игра за изкушени и посветени.

Има ли разлика в разбирането на драматургията му 
от позицията на актьор и тази на режисьор?
Не бих казал. „След репетицията“ е пиеса за театъра, 
писана от театрал в най-широкия смисъл на думата. 
Бергман е театрал и в киното. Опитали сме се да тъл-
куваме пиесата му от нашата театрална „камбана-
рия“ с убеждението, че всички театрални „камбана-
рии“ по света си приличат.

Как избрахте сцената на Театър „Българска армия“ и 
актьорите за тази ваша постановка? 
Те ме избраха.

Въпросите зададе Любомир Парушев

ТЕАТРАЛНА ИГРА ЗА ИЗКУШЕНИ 
ÂÀËÅÍÒÈÍ ÃÀÍÅÂ, ÐÅÆÈÑÜÎÐ

ТЕАТЪРЪТ Е ТЕАТЪР 
НАВСЯКЪДЕ!
ÌÀÐÈÉ ÐÎÑÅÍ, ÐÅÆÈÑÜÎÐ

Кой е Алонсо?
Алонсо е едно специално театрално куче. Гони свои дра-
матургични цели. Лае винаги на място и действа ви-
наги навреме.

Драматургът на пиесата „Алонсо“ Щефан Фьогел 
гостува в България, за да гледа вашата постановка. 
Какви бяха неговите впечатления от спектакъла?
Така се получи, че докато Щефан Фьогел гостува в Бъл-
гария, за да гледа постановката, аз бях в чужбина и 
така и не успях непосредствено да разбера как му се е 
отразило гледането. До мен достигнаха добри отзиви 
и най-вече възхитата му от двете момичета в пред-
ставлението – Стефания Колева и Лилия Маравиля.

Всъщност вашето режисьорско решение изцяло про-
меня условията на действието, зададени в ремарки-
те на Фьогел в пиесата, на които той държи стри-
ктно. Как успяхте да го убедите в значимостта на 
постановъчния ход?
Да, промених някои предпоставки. По пиеса кучето ни-
кога не се появява на сцената, а в моята постановка 
то е през цялото време на нея. Има и други леко „екс-
центрични“ решения, но когато се срещнах с Фьогел по 
време на репетиционния процес, той бе тъй щедър да 
ми позволи свободата да интерпретирам по своему. 

„Алонсо“ е вашият първи спектакъл на голяма сцена, 
работите повече в пространства, които не са при-
годени специално за театър. Беше ли различен този 
репетиционен процес за вас?
Имам много спектакли в нестандартни пространства 
и това е един мой път в театъра на околните пъ-
тища, така че съвсем естествено озоваването ми на 
театралната магистрала промени някои мои нагласи в 
репетициите. Докато поставях, не можех да забравя, 
че резултатът от тази работа е предназначен да 
достигне до много повече хора. Иначе други разлики 
няма. Театърът е театър навсякъде!

Въпросите зададе Сияна Недялкова

Ãëàâåí ðåäàêòîð: Àíãåëèíà Ãåîðãèåâà
Ðåäàêòîðè: Åëåíà Àíãåëîâà, Ñèÿíà Íåäÿëêîâà, 
Íàòàëèÿ Àëåêñèåâà, Ëþáîìèð Ïàðóøåâ
Ôîòîãðàô: Ðîñåí Äîíåâ
Îôîðìëåíèå: Àëåêñàíäúð Êàëóäîâ
www.niracom.com
Ñëåäåòå ôåñòèâàëíèÿ áëîã íà varnatheatrefest.viafest.org
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Концерт БУУЧИИМИШ

„Хаканаи” също беше потапящо преживяване заради 
страхотния мапинг и връзката на танцьорката с обра-
зите, а също и заради въздействащите звуци и музика. 
Много ми хареса и спектакълът „Танцът Делхи“. Режи-
сурата непрекъснато ме изненадваше, а актьорската 
игра за мен беше поредното доказателство колко са 
добри българските актьори. Във всеки български спек-
такъл, който съм гледала, винаги актьорската игра е 
била най-открояваща се. Харесва ми, че шоукейсът 
дава възможност на толкова различни творци да 
бъдат представяни и също така, че гостите имат 
възможност да видят не само най-добрите български 
продукции, но и международни спектакли.

„БУУЧИИМИШ“ Е ЕДНО 
ГОЛЯМО ПЪТЕШЕСТВИЕ
ÏÅÒÚÐ ÄÓÍÄÀÊÎÂ, ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ È ÌÓÇÈÊÀËÅÍ ÏÐÎÄÓÖÅÍÒ

ПАРАЛЕЛНА ПРОГРАМА

КАЧЕСТВЕНИ И РАЗЛИЧНИ
ТЕАТРАЛНИ ФОРМИ
НИНА КРИЖАН, 
ЦЕНТЪР НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЕАТРАЛЕН ИНСТИТУТ (ITI),
ХЪРВАТИЯ

За мен е удоволствие да съм за първи път на фести-
вала, защото той показва качествени и различни те-
атрални форми. Много ми хареса перформативната 
инсталация „PURE|Realmagination“. Тя е много инова-
тивна в стремежа си да докосне и развълнува участ-
ниците. За мен беше духовно преживяване, изпълнено с 
емоция. Имах усещането, че се намирам в далечна галак-
тика, някъде в космоса. Същевременно се чувствах на 
сигурно място. Напълно се доверих на човека, който ме 
водеше. Досега не бях участвала в подобен артисти-
чен експеримент и много се радвам, че имах тази 
възможност. 

ОТЗИВИ

ПРОГРАМА 
ИНТЕРМЕЦО

На 12 юни ще бъде първото концертно представяне 
на албума на известния вокален хор „Мистерията на 
българските гласове“ със специален гост Лиса Дже-
рард. Какво прави симбиозата между всички забеле-
жителни участници в проекта „БууЧииМиш“ толко-
ва силна? 
Гласът е този, който обединява всичко в проекта „Бу-
ЧииМиш”. Гласът като възможност за изява на музикан-
та, на личността. За мен във фолклора са изключител-
но интересни всички форми на провиквания, на чисто 
човешки експресии, както и самото говорене. Инте-
грирали сме това в албума. Той не представя просто 
добре полирани песни, а се стреми към най-примитив-
ните форми на изразност. Това, което сме подготвили 
за публиката във Варна, ще е едно голямо пътешест-
вие. 

Културните влияния при вас са многообразни. В музи-
ката, която създавате, е заимстван опит от раз-
лични изкуства, фрагменти от различни жанрове. 
Може ли да се каже, че днес музиката в нейната 
класическа форма е по-скоро невъзможна?
За мен класическата музика не представлява затворе-
на рамка. В началото на работата ми по албума като 
негов протагонист се открои „Мистерията на бъл-
гарските гласове”. Бях поканен от Бояна Бункова, коя-
то е управител на „Шуберт мюзик пъблишинг” за Бълга-
рия. Първата земя, от която трябваше да тръгнем, 
беше българският фолклор и уникалността на тези гла-
сове, които са свързани с песенния фонд. А те са неиз-
черпаемо богатство! Това е диалектиката между не-
що, което има граници, и в същото време темата за 
разширяването на границите е така важна в моето 
разбиране за фолклора. Не можеш да не се съобразиш с 
определени особености, които тези гласове имат. 
Когато започнахме работа по албума, искахме да не се 
ограничаваме в традицията, като преповтаряме оно-
ва, което е правено по гениален начин 80-те години. 
Историята изисква движение. Идеята ни беше да 
направим нещо, което е съвременно, в същото време 
да се запази силата на българския фолклор и уникалност-
та на гласовете.

И как се осъществи срещата с Лиса Джерард?
С Лиса Джерард разговорите преминаха през Шуберт 
Mюзик Пъблишинг. Това е интернационална компания с 
представителства в различни страни. От немския 
офис се свързаха с един от кийбордистите на Dead Can 
Dance Джулс Максуел, който също участва като ком-
позитор в някои от песните. Tой замина за Австралия, 
за да говори с Лиса и малко след това пратиха първите 
демо записи. Аз ги доаранжирах и дообогатих в кон-
текста на българския фолклор, като смених целия на-
бор от инструменти. Работихме и с перкусиониста 
Дейвид Кукерман, който е изключителен музикант. Той 
има много широк поглед към перкусионното изкуство 
не само на Европа, но и на Близкия изток, на екзотичния 
перкусивен звук. По-късно поканихме Skiller. За мен в 
него има някаква гениалност. Това, което той прави, 
също е фолклор: напълно неинституционализирана 
традиция, плод на развитието на света в края на XX 
век началото на XXI век. Със Skiller и Дейвид Кукерман се 
опитахме да запазим максимално неравноделността и 
по-скоро да се осъвремени звученето. Основната суб-
станция искахме да остане именно в неравноделните 
ритми. И така работата ни продължи в период от 
около 3 години. Но времето мина неусетно с посто-
янен труд и много стени, разбити с глава.

Въпросите зададе Рада Езекиева
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гат? Накрая бих искала да добавя и още един въпрос – 
как фестивалите участват в развитието на театрал-
ния живот в национален и международен контекст. Как 
те работят за появата и утвърждаването на нови 
имена, за обмена на информация за театралните про-
цеси в национален и международен план? Как работят 
за развитието на театралния език и правят ли го? 
Мисля, че това са доста въпроси и можем да започнем 
дискусията като отговаряме на тях и добавяме навяр-
но и други. 

АСЕН ТЕРЗИЕВ
ФОНДАЦИЯ „ВИА ФЕСТ“
Намирам две важни неща като част от всеки фести-
вал. Първото е изграждане на връзка между различни 
социални контексти. Второто е важността за един 
фестивал да излезе от собствената си рамка и да се 
свърже с различните пластове на общността, в която 
се провежда. Един от тези пластове са младите хора. 
Не трябва да гледаме на тях само като бъдещи ауди-
тории, а като членове на обществото. Това може да се 
окаже и от значение за възможността на фестивалите 
да обогатяват театралния език като предлагат про-
странство за случване на проекти като „PURE|Realma-
gination” от тазгодишната програма. Вие виждате са-
мо тази част, която е предназначена за посетители-
те, но всъщност в подготовката и реализацията на 
проекта са включени много доброволци. Намирам, че 
работата с общността е много важна част от фести-
валите. Но не по-малко важно е общуването и в самата 
професионална общност. Преди няколко години беше 
основана Българската фестивална асоциация. Оказва 
се, че вече има толкова много фестивали, че общност-
та реши да стане по-разпознаваема и да се различи. 
Това също е въпрос на изграждане на идентичност. Съ-
ществен проблем за съществуването на фестивалите 
е, че понякога те започват да обслужват повърхност-
но някакви идеологически линии – като работа с едни 
или други предзададени социални групи, деца, аматьо-
ри и пр. Вярвам, че винаги трябва да се постига добър 
баланс.

Темата за концепцията на един фестивал ми поставя 
някои въпроси. В предишни години програмирането на 
театралния фестивал „Варненско лято“ започваше от 
някаква концепция. Имаше различни селекционери, кои-
то трябваше да я предложат и след това да я изпъл-
нят с програмата. Ние обаче променихме това. Сега 
смятам, че не можем да отделим концепцията от 
структурата. По някакъв начин самата структура на 
фестивала е неговата концепция. Един от важните 
въпроси за мен е колко гъвкава една концепция може да 
бъде? Какво точно определя концепцията на един 
фестивал? Ние сега се придържаме към структурата – 
фестивалът има четири модула и не искаме да ги про-
меняме. Понякога по специален повод добавяме нещо 
ново около тях. Всъщност концепцията на фестивала 
и неговото мото винаги идват накрая. Защото смята-
ме, че ако се започне от тях, трябва или да се напра-
вят твърде много компромиси, или може да се окажеш 
в рисковата ситуация, в която създаваш нещо, което 
реално не съществува. За мен важен въпрос е какво 
оформя концептуалната рамка на един фестивал и 
колко гъвкава може да бъде тя. 

Досега се обсъдиха различни функции на фестивала - 
представителната функция, когато фестивалите 
показват националния театър; междукултурният диа-
лог, диалогът между различните жанрове или различ-
ните начини за правене на театър, между независима-
та сцена и репертоарните театри и пр. Мисля, че в 
съвременния глобализиран свят единствено предста-
вителната функция на фестивалите вече е остаряла. 
Разбира се, те безспорно свързват местни и междуна-
родни сцени. Понякога ефектът от представянето на 
международни представления може да се види лесно. 
Но също така се удивлявам, когато на фестивали ста-

ТЕОРЕТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ФЕСТИВАЛИТЕ СЕ НУЖДАЯТ 
ОТ ЦЯЛОСТЕН ПОДХОД
ИНА БОЖИДАРОВА
ТЕАТРАЛЕН ЕКСПЕРТ И КРИТИК

Как възприехте дискусията и какво е вашето отно-
шение към въпроса, който тя поставя?
На дискусията бяха засегнати много важни теми, кои-
то касаят театралното изкуство и развитието на 
фестивалите по принцип. Ясно се вижда, че проблеми-
те, които ние срещаме, са същите, за които спомена-
ха и чуждестранните колеги. Развитието на публики-
те, въвличането на целия град във фестивалното 
случване са потребности, които и ние изпитваме, и 
цели, към които и ние се стремим. Беше интересно 
изказването на гостенката от Щатите, която раз-
каза за един друг тип фестивално случване. Както тя 
самата сподели, там те нямат възможността за 
подобен театрален диалог, какъвто представлява 
фестивалът. Въпросите, които бяха поставени, очак-
ват своя отговор. Ние трябва да се стремим да запъл-
ним съществуващите липси. Това не е въпрос само на 
финансиране, а по-скоро на цялостен подход.

Кои спектакли успяхте да гледате на фестивала и 
какви са впечатленията ви от тях?
Аз имам теоретичен и творчески интерес към теат-
ралната адаптация и естествено бях особено впечат-
лена от „Чамкория“. Това е едно щастливо стечение на 
обстоятелствата за романа – да намери адекватна 
интерпретация, интересен режисьор и актьор. Това е 
моноспектакъл, създаден с постмодерната интуиция 
за времето, в което живеем, и е интересен за публика-
та. Интересен беше и „Планината Чирчео“, отново 
базиран върху материал от мит и с майсторско изпъл-
нение на танцьорите. Имаше и представления, които 
демонстрират, че българският театър сякаш все 
повече започва да гледа към интердисциплинарните 
форми. 

Материала подготви Любомир Парушев

На 7 юни в Пресцентъра на Фестивалния и конгресен 
център се проведе панелната дискусия „Променят ли 
фестивалите театралния пейзаж?“ с участието на 
български и международни фестивални гости – 
програматори, театрални специалисти и критици. 
Начален тласък на разсъжденията върху поставения 
въпрос дадоха панелистите Николай Йорданов – 
директор на фондация „Виа Фест“ (организатор на 
Международния театрален фестивал „Варненско лято“), 
Алия Предан – дългогодишен директор на най-големия 
фестивал в Словения „Борстникови срещи“ в Марибор и 
понастоящем драматург на театъра в Целие, както и 
Томаш Ясай – театрален критик, преподавател, който 
влиза и в ролята на куратор и артистичен съветник на 
театралния фестивал в Сегед, Унгария. Представяме ви 
въвеждащите думи на модераторите на двете части 
от дискусията – Камелия Николова и Асен Терзиев, които 
очертават предложения кръг от въпроси. Теоретичната 
конференция на фестивала продължава и на 8 юни с 
кръглата маса „Как се променя театърът днес?“.

КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА
ТЕАТРАЛЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛ
В тази панелна дискусия ви приканваме да поговорим за 
значението на международните театрални фестива-
ли за местните и националните театрални култури и 
за съвременния театър днес. Фестивалите имат дълга 
история. Можем да открием нейното начало в древ-
ните дионисиеви празници. Като цяло в миналото фес-
тивалът е бил локално събитие. Понякога публиката е 
била смес от местни публики и чужди гости, какъвто е 
бил случаят при представянето на мистериите и ми-
раклите през Средновековието. Съвременната идея за 
театрален фестивал се появява след Първата светов-
на война като тя силно се развива най-вече след Втора-
та световна война с основаването на театралните 
фестивали в Единбург и Авиньон през 1947. След този 
момент фестивалите се превръщат в пространство 
на среща между различни театрални култури и идеи за 
театър и за обмен. Техният бум се случва след падане-
то на Берлинската стена през 1989. Тогава в централна 
и източна Европа се появяват много нови фестивали. 
„Варненско лято“ е един от – той е основан през 1992. 
Фестивалите от този период се опитват по силен на-
чин да развият идеята за международните фестивали 
като специално пространство за срещи между различ-
ните театрални култури и идеи за театър. 

Опитах се да очертая съвсем накратко историята на 
театралните фестивали само за да насоча внимание-
то към някои от основните въпроси, свързани със съв-
ременните театрални фестивали, които, вярвам, ще 
коментираме в дискусията. Как фестивалите се разви-
ват днес и как трансформират идеята да бъдат про-
странство за среща между различни култури и идеи. 
Може би това е първият и доста важен въпрос. 
Вторият, по мое мнение, е въпросът за идентичност-
та на един фестивал – изграждат ли международните 
театрални фестивали днес собствена идентичност? 
Имат ли свой специфичен профил? Ако да, как го пости-
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ваме свидетели на много иновативни международни 
представления и на местния театрален живот. Това 
може да се види само в такъв период. Често се случва 
да видим как публиката може да има достъп до инте-
ресни нови събития от световната театрална сцена, 
но пък местният пейзаж изглежда не се променя много. 
Мисля, че това е доста интересен казус за дискутира-
не.
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За първи път сте на театралния фестивал „Варнен-
ско лято“. Какво са вашите  впечатления от него?
Радвам се, че най-накрая съм тук. Много пъти бях кане-
на, но тъй като точно по това време подготвях фес-
тивала в Марибор, за който работех дълги години, не 
успявах да дойда. Аз гледах спектаклите, включени в 
шоукейса и в международната селекция. Мога да кажа, 
че съм удовлетворена и от двата модула. Някои от 
представленията много ми харесаха и с нетърпение 
очаквам да видя още в оставащите дни. 

Кои бяха тези, които ви харесаха? 
Останах силно впечатлена от руския спектакъл „Три 
сестри“, който беше представен с прожекция. Нами-
рам го за невероятен проект и се надявам да имам въз-
можността да го гледам на живо. Режисурата е много 
интелигентна, направо фантастична. Никога досега 
не съм гледала актьори изпълняващи „двойна“ роля, ако 
мога така да го нарека. Те изглеждат като глухонеми 
хора, които играят в спектакъл по Чехов. Много слож-
на концепция. Това е едно от представленията, които 
най-силно ме разтърсиха. От българската селекция 
„Чамкория“ ми направи ярко впечатление, особено ми 
хареса актьорът. Той е страхотен! Предполагам, че 
романът също е интересен, въпреки че за мен беше 
трудно да следя през цялото време превода и на места 
не съвсем успявах да разбера случващото се. Но пред-
ставлението беше много добре направено. Харесах и 
„Щастливият Бекет“ – много остроумна идея и някак 
много Бекетов текст, въпреки че беше до голяма сте-
пен написан от публиката. Представлението би могло 
да се съкрати малко и драматургията да се сгъсти – 
това само би било от полза. Актрисата беше пер-
фектна! Хареса ми и идеята, че режисьорът, сценогра-
фът и композиторът също участваха. Всички те по 
някакъв начин непрекъснато се самоиронизираха, кое-
то беше повече от добре дошло. 

Вие участвахте и в дискусията на тема „Променят 
ли фестивалите театралния пейзаж?“. Какво е ва-
шето мнение по въпроса? Могат ли фестивалите да 

ФЕСТИВАЛИТЕ РАЗШИРЯВАТ ХОРИЗОНТИТЕ
ÀËÈß ÏÐÅÄÀÍ, ÏÐÎÃÐÀÌÀÒÎÐ È ÄÐÀÌÀÒÓÐÃ, ÒÅÀÒÚÐ ÖÅËÈÅ, ÑËÎÂÅÍÈß

ТЕАТРАЛНИЯТ ФЕСТИВАЛ ВЪВ ВАРНА УСПЯ ДА ИЗГРАДИ ВКУС КЪМ НЕПОЗНАТОТО
ÂÅÍÅÒÀ ÄÎÉ×ÅÂÀ, ÒÅÀÒÐÀËÅÍ ÈÇÑËÅÄÎÂÀÒÅË

Каква е вашата гледна точка към въпроса на панел-
ната дискусия „Променят ли фестивалите театрал-
ния пейзаж?“  
В изобилието от фестивали в световен мащаб теат-
ралните фестивали са малка, но важна част. Театрал-
ният живот следва разнообразни пътища. Някои от 
тях  имат нужда от специално внимание и отношение. 
Това обяснява и разрояването на специфични теат-
рални фестивали. Сред традиционните големи между-
народни фестивали, които съсредоточават в себе си 
най-новаторското и продуктивното, най-високока-
чественото в художествен план, е важно съзнанието, 
че те не могат да бъдат пречка да се развиват и 
локални фестивали. Най-важното е концепцията на 
един фестивал, профилът. Той не може да бъде уни-
версален. Програматорът на един фестивал не може 
да не отчита спецификата на мястото, в което той 
се случва. Фестивалите имат и важната роля на мост 
между експертите и артистите, които представят 
своята продукция. Те са и мост, по който биха могли да 
преминат хората към тази продукция – стъпка по 
стъпка да усвоят по-рисковите, нови форми, но и в съ-
щото време да изпитат удоволствие, без фестива-
лът да бъде една объркваща картина. Фестивалите 
служат за развиване на нова чувствителност в публи-
ката, за изграждане на различни връзки между хората в 
града, за създаване на благоприятен климат в средата, 
в която се провеждат, за доставяне на неочаквани 
естетически преживявания, които (ако не е фестива-
лът) местната среда не би могла сама да създаде и да 
преживее. Фестивалите имат само изграждаща, про-
активна роля за местните общности. От конферен-
цията чухме, че организаторите срещат сходни проб-
леми и ги разрешават по сходен начин – с интензивен и 
последователен труд, съобразен с капацитета на 
местната среда, приемаща необходимото в момента. 
Театралният фестивал във Варна наистина успя с мал-
ки стъпки и усилия да изгради в аудиторията вкус към 
непознатото.  

А конкретно в тазгодишното издание какво ви на-
прави най-силно впечатление?
Много силен беше танцовият спектакъл „Планината 
Чирчео“! Изключително изящен и естетски спектакъл, 
изграден с впечатляващ професионализъм, в който без 
да има напрягаща провокация, зрителят е в активно 
участие в образността на представлението. Интри-
гуващото е, че спектакълът е твърде минималис-
тичен като среда, а изгражда много богати и дори 
пищни образни варианти. Телата на танцьорите в 
естетизиран режим заимстваха и от изразността на 
деформацията, без това да наруши красотата на 
движението. Трансформацията протичаше през възду-
ха, осветлението, движението на материята – всичко 
това изгради красива театралност, която публиката 
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разпозна и й отговори щедро.
Друг голям акцент беше спектакълът, който гледахме 
като театрална прожекция – „Три сестри“ на театъра 
в Новосибирск. Жестомимичният език изгражда много 
концентрирана изразност на цялостното присъствие 
на актьорите – ние съпреживяваме говора на техните 
същности (телесни, жестови). В този режисьорски ход 
емоционално-сугестивно, неусетно и грабващо зрите-
лят се въвлича в една специфика на Чеховата драма-
тургия, за която често се споменава, но рядко се по-
стига. Това е внушението за паралелния интензитет 
на живота на хората, които са заедно. Точно благода-
рение на хода с жестомимичната изразност ние успя-
ваме да преживеем ужасната картина, че когато на 
някой се случва най-голямото щастие, до него пара-
лелно протича със същия интензитет най-голямото 
крушение на някой друг. Изобщо нещата при Чехов се 
случват едновременно. Спектакълът успя да ни накара 
да усетим едновременността на случващите се пара-
лелни животи и индивидуални преживявания. Това е 
приносен ход на режисьора и неслучайно спектакълът е 
толкова високо отличен. От българските представле-
ния също бих отбелязала силния спектакъл на Народния 
театър „Танцът Делхи“ с една сродна, репликираща 
Чеховата изразност пиеса и постановка. Преживява-
нията на едно събитие са мултифасетъчни, като всяка 
среща трансформира преживяванията на всеки един 
от участниците. Силно впечатление също остави и 
гостуването на един от хитовите спектакли за 
сезона – „Чамкория“ на Театър 199. Интригуващ беше и 
„Щастливият Бекет“ с режисьор Марий Росен – една 
свободна интерпретация на Бекет, където играта 
стъпва върху мотива и същностната идея на пиесата 
„О, щастливи дни“ и изгражда вариант през предвари-
телната ангажираност и провокации към зрителя. 
Това ми се стори доста интересно.

Материала подготви Елена Ангелова

променят средата, в която се случват?
Да, могат, ако има силен общ интерес. Ако фестива-
лът е замислен като една по-широка платформа, а не 
само като специализирано театрално събитие. Ако 
има връзка с местните власти и общности, тогава 
фестивалът може да повлияе на града и да го превърне 
в разпознаваемо и емблематично място. Малките гра-
дове са по-подходящи за един наистина голям и добър 
фестивал, отколкото метрополиите. Малките градо-
ве са по-сгъстени, така да се каже, по-задружни и хора-
та обичат да са заедно. В тях лесно стигаш от едно 
място на друго. Разбира се, един такъв град трябва да 
има добре развита инфраструктура и хубави про-
странства. Ако искаш да създадеш добър фестивал за 
местната общност, то той трябва да преобразува и 
други структури, не само театралните пространст-
ва. Фестивалите могат да се отразят на всеки отде-
лен човек, не само на професионалистите. Ако в един 
град няма международен фестивал, публиката остава 
абсолютно неспособна да възприема чужди представ-
ления. Докато ако той съществува дълго време, може 
да се види развитието във възприятията на зрители-
те. Фестивалите не обслужват единствено самите 
себе си. Те разширяват хоризонтите и също така мо-
гат да включват общността в специални събития. И 
разбира се, фестивалите категорично влияят на раз-
биранията за театър в един град или държава. 

Материала подготви Сияна Недялкова
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