
Спектакълът „Приятнострашно“ е за трети път в 
програмата на фестивалa, като този февруари 
беше неговото 150-то представление на сцената на 
Театър 199. Как си обяснявате дългия му сценичен 
живот?
„Приятнострашно“ има едно невероятно качество. То 
се занимава с нежна и деликатна любов, много трепет-
на и чувствена. Изградени са човешки взаимоотно-
шения, в които актьорът обича да се потапя. Аз съм 
гледал и другите две представления от своеобразната 
трилогия на Яна Борисова и режисьора Галин Стоев – 
„Хората от Оз“ и „Малка пиеса за детска стая“. Но в 
„Приятнострашно“ откривам по-специално значение. 
То единствено крие потенциал за партньорство с 
публиката. Става дума за една градина, която публика-
та не вижда, а всичко се върти около нея. Ние предо-
ставяме шанс зрителите да си я представят и да я 
преживяват такава, каквато необходимост имат в 
момента. Те не остават пасивни наблюдатели, а 
съпреживяват и сътворят представлението. Ето 
тези две неща за мен са изключително важни. Оказа се, 
че публиката има нужда от такова представление. 
Разбира се, успехът се дължи на елегантната и дели-
катна режисура на Галин Стоев, на великолепната пие-
са на Яна Борисова, а актьорите са много талантливи. 
Сценографията на Юлиян Табаков е активно дейст-
ващо лице. Тя създава атмосфера, материализира 
фантазията. 

Тази година фестивалът представя още един спекта-
къл с Ваше участие – „Пияните“ от Иван Вирипаев с 
режисьор Явор Гърдев. Какво беше предизвикател-
ството да работите върху този специфичен 
текст?  
В „Пияните“ сякаш са синтезирани всички теми, които 
силно вълнуват съвременния човек, а най-важната без-
спорно е свързана с любовта. Пияните са едни хора, 
които може би за първи път в живота си пият алкохол. 
Те са по-скоро хора, които във върховата фаза на опия-
нението си стигат до прозрение и се освобождават 
от бита, посредствеността, ежедневието, банал-
ността и си дават шанс да бъдат нещо друго и 
различно. Това много ми хареса. За мен винаги е голямо 
вдъхновение да работя с Явор Гърдев, защото той е 
изключително интелигентен човек и режисьор. В 
същото време е по свой начин чувствителен и на мен 
ми е много приятно да изваждам тази чувствител-
ност. Мисля, че и на него му е приятно да знае, че 
текстовете, с които той се занимава и които съдър-
жат гигантски обеми, трябва да бъдат и емоционални; 
те трябва да бъдат прекарани през нещо, което 
работи върху емоциите на зрителя. Текстът на 
Вирипаев предоставя фантастична възможност да 
мотивираш актьорите, така че всеки да е максимално 
отдаден и потопен в действието. На сцената сме 14 
актьори, но никога не се срещаме. И все пак успяваме да 
изградим цялостно представление, въпреки че исто-
риите също не са повествователни и не преливат 
една в друга, а са различни пъзелоподобни части, които 
образуват една пълна картина. 

При моя герой за мен беше много важна темата за 
любовта. Любовта е нещо, което по-скоро пренебрег-
ваме, докато сме млади, мислим си, че можем без нея, 
но тя ни определя, спасява и ни дава живот. Аз 
изведнъж реших, че този човек трябва да стигне до 
някаква крайност, когато среща непознатото момиче, 
което му казва, че го обича. Така той осъзнава, че 
всъщност има голяма липса на любов и в този момент, 
без да знае защо, трябва да се съблече гол, да изчисти 
от себе си всичко, което е натрупал – цивилизацията, 
живота, баналностите, които са като налепили се 
отгоре му костюми – той трябва да ги махне веднага. 
На мен ми харесва да си измислям такива паралелни 
действия. Но ето в това е актьорската и режисьорска 
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Проявявате подчертан интерес към драматургия-
та на Ясмина Реза. С какво Ви привличат нейните 
текстове?
Харесвам Ясмина Реза, защото пише за съвременния 
човек, за неговите слабости, фиксации, неврози, меч-
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ти, вярвания и то по един лаконичен и непретенциозен 
начин. Пише за нас. Всяко време има своите особено-
сти и независимо че природата на човек в някаква 
степен не се променя съществено въпреки еволюци-
ята, днес има нещо, което го отличава от всички 
останали епохи. Днешният човек е различен. Реза се 
занимава с това. Освен едрите непреходни теми, в 
нейните пиеси има и много детайли, нюанси, присъщи 
и отнасящи се само и единствено към днешния ден.

Предлага ли текстът на „Белла фигура“ перспектива 
за социална критика? Как кореспондира тя с българ-
ската действителност?
Не мисля, че в пиесата „Белла фигура“ има социална 
критика. Това е едно вечерно бълнуване и мечтаене, 
разсъждение за времето, което минава, и въпреки 
ужасните усилия, които полагаме да се „задържим“, то 
ни променя и ни прави различни на много нива. „Белла 
фигура“ не  критикува, а разказва за „бурната материя 
на живота“, огледана в една вечер. В тази пиеса ме 
занимава и темата за страха и конформизма. За 

ЗА ПРИЯТНОСТРАШНОТО ОПИЯНЕНИЕ С АКТЬОРА ВЛАДИМИР ПЕНЕВ
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БЕЛЛА ФИГУРА
Театър Българска армия

нашата неспособност да се освободим от страховете 
си и отстъпленията, които правим от собствените 
си мерки и мечтания. Едно особено вечерно бълнуване и 
разсъждение за животите ни, без елементи на „ек-
шън“. Това е „Белла фигура“ за мен.

Как се появи идеята този спектакъл да се постави на 
сцената на театър „Българска армия“? Какво беше 
водещото при разпределението на ролите?
Идеята да се постави тази пиеса е основно на дирек-
тора на театъра Мирослав Пашов, а аз харесвам дра-
матургията на Ясмина Реза и така се случиха нещата. 
Разпределението на ролите беше в голяма степен ин-
туитивно, защото не бях работил с трупата на теа-
търа, но в повечето случаи в нашата професия е така. 
Винаги се поставяш в нова ситуация и те очакват нови 
открития и познанства, което прави работата на 
режисьора винаги интересна и непредсказуема.

Въпросите зададе Любомир Парушев
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работа – на базата на текста творецът да търси 
едни по-асоциативни връзки. 

Наскоро получихте ордена „Св. Св. Кирил и Методий“ 
от президента, както и отличието „Почетен граж-
данин на София“. В рамките на фестивала получава-
те  специален почетен плакет на кмета на Варна. 
Какво означават за Вас тези признания? 
Стойността на тези награди е, че аз съм обществено 
разпознаваемо лице и мисля, че е част от мисията ми 
да давам добър пример – освен да бъда перфектен в 
работата си и да се справям максимално добре, да бъда 
и морален пример за това какво е добро, кое е красиво, 
грозно, как трябва да се опитваме да живеем, не само 
за да се изхранваме и да бъдем щастливи със собстве-
ното си благоденствие, а безвъзмездно да се опитваме 
да направим и живота на другите по-хубав. 

Четете цялото интервю на фестивалния блог 
varnatheatrefest.viafest.org.

Въпросите зададе Сияна Недялкова
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Спектакълът „Дом за овце и сънища“ е част от меж-
дународния проект „Къщи, обитавани от духове“, 
който проблематизира идеята за „чиста нация“. 
Вие, заедно с още две театрални компании от 
Атина и Истанбул, проследявате размирната исто-
рия на Балканите в периода 1912–1923 г. Защо беше 
важно за Вас да се включите в този проект?
Поканата да участваме в проекта дойде от Център за 
култура и дебат „Червената къща“ и „Студио Я“ на 
берлинския театър „Максим Горки“ и тя беше голяма 
чест за нас. Темата продължи естествено линията от 
два предишни наши проекта, посветени на мигра-
цията и бежанската криза – „Мовименто/вариации“ и 
„Добре дошли в България“. За нас тази тема е много 
важна, тя е и изключително актуална, ако погледнем 
какво се случва в момента в България, Европа и света. 
Този проект ни позволи да изследваме процесите, 
съпътствали формирането на националните държави 
на Балканите, и отпечатъка, който тогавашните ис-
торически събития са оставили върху личните съдби 
на хората поколения наред. Много българи ще припоз-
наят своите баби, дядовци, майки и бащи в истории-

те, които разказваме. Много родители пък ще видят 
заминалите в чужбина свои деца. Важно е да не забра-
вяме, че всеки в даден момент може да стане бежанец, 
да загуби своя дом и да търси нов. И тогава може да 
разчита за помощ на другите – чужденците, които са 
също хора като нас. 

Използвате много документални материали, свърза-
ни с времето, което изследвате. Как това Ви помог-
на за изграждането на цялото представление?
Записаните лични истории на бежанци от времето на 
Балканските войни са ядрото на текста, написан от 
Здрава Каменова. Снимките, които Никола Налбантов 
показва в своето видео, са също реални снимки на 
бежанци от това време и от тези места. Използваме 
и други документални истории – биографията на из-
вестната гадателка Ванга, която е от Струмица и ка-
то малка също е живяла в къща на турски бежанци, 
историята на кравата Пенка, която нелегално пресича 
сръбската граница през 2018 г. Здрава изплита спирала 
от четири истории, които се срещат в един сън на 
Ванга и се развиват паралелно. 

„Дом за овце и сънища“ е представян в Берлин и Цю-
рих. Как се възприема спектакълът от различните 
публики?
Целият ни екип беше много впечатлен, че публиката в 
Германия и Швейцария реагира много ангажирано и 
емоционално на спектакъла. Оказа се, че за тях исто-
рията на Балканите е част и от тяхната история, 
историята на Европа. Паралелът с настоящата вълна 
на национализъм се оказа съвсем ясно разпознаваем и 
много адекватен. Езикът на представлението разчи-
та както на текста, така и на мащабна визуална среда 
и музика (Павел Терзийски), които пренасят емоцията 
отвъд езиковата бариера, която субтитрите не мо-
гат да премахнат напълно. 

Голямата разлика при публиката в България е, че тук 
поне 30% от зрителите имат роднини бежанци от 
Беломорска Тракия и Егейска Македония. Те преживяват 
тези истории лично и срещата с тях след представле-
нието винаги е много емоционална. 

ШОУКЕЙС
ВСЕКИ В ДАДЕН МОМЕНТ 
МОЖЕ ДА СТАНЕ БЕЖАНЕЦ
ÃÅÐÃÀÍÀ ÄÈÌÈÒÐÎÂÀ, ÐÅÆÈÑÜÎÐ

Вече няколко години активно се представяте с кон-
церти по цял свят. Как според Вас соловите Ви кон-
церти се развиват и трансформират през годи-
ните? 
От годините, в които пътувах с дванайсет различни 
мои спектакъла, съм свикнал на разнообразие, което 
сега не ми се предлага в същата степен. Песенните 
концерти са доста монотонен и предсказуем формат. 
Колкото и да ми се искаше да се отделя напълно от 
контекста на съвременното изкуство и да пея 
единствено и само в музикалния контекст, не мога да 
не призная, че раноообразието в момента идва все 
още именно от първия. Все още има фестивали, които 
ме канят с “I-Cure”, “Som Faves” или „Опервил“. Аз се 
преживявам като консервативен автор и изпълнител 
на песни, в смисъл, че в тях не намирам нужда да екпе-
риментирам. Единствените пърформанси, в които до 
някаква степен си позволявам да деконструирам тра-
диционния концертен формат, са “Sculptures” („Скул-
птури“) и “The Selfie Concert” („Селфи концерт“). В пър-
вия използвам сравнително минималистична хореогра-
фия, съпровождаща песните, а в другия се разбива цяла-
та дистанция между певец и публика, защото аз не пея, 
ако хората не си правят селфита с мен, което превръ-
ща концерта в една групова и доста интимна вакха-
налия.

Концертите Ви предлагат формат, в който като 
артист на сцената имате максимално органично 
присъствие. Какво е специфичното при подготов-
ката им, с какво тя е по-различна от соловите Ви 
пърформанси като “I-Оn”, например? 
“I-Оn” е хореографиран пърформанс от началото до 
края. Перформативното тяло влиза в съприкоснове-
ние с различни скулптури и премети, от което и двете 
страни постоянно се променят. В песенните концер-

ти перформаивното тяло обслужва песента, то е 
един музикален инструмент и нищо друго. Между пес-
ните, ако реша, мога да заземя положението, държейки 
се доста непосредствено, но това не винаги е крайно 
необходимо, защото хорта са доста доволни и само 
от музиката, не им е крайно важно да се заземяват. 
Това по-скоро е важно за мен, защото иначе ще полудея 
от скука. А и очевидно навикът ми като хореограф 
непрекъснато да деконструирам и светотатсвам с 
нещата, които са свещени за мен, си е останал и ми 
помага да разведрявам обстановката.

Какви нови проекти Ви предстоят в музикалната Ви 
и в хореографската Ви кариера? 
Мисля да поставя мюзикъл с мои песни. Много искам да 
чуя перфектни вокалисти да изпълняват песните ми, а 
и да поставя музиката си в една по-сериозна драматур-
гична рамка. Мисля, че може да стане много красиво. 
Дори е цяло чудо, че все още не съм го направил. 

Въпросите зададе Елена Ангелова

ТЯЛОТО КАТО 
МУЗИКАЛЕН ИНСТРУМЕНТ
ÈÂÎ ÄÈÌ×ÅÂ

04.06 Художест
вена галерия

КОНЦЕРТ
Иво Димчев

В „Дом за овце и сънища“ Вие сте не само изпълнител, 
а и автор на текста. Какво Ви вдъхнови да създаде-
те историята и да я разкажете чрез образа на 
известната от миналото гадетелка Ванга?
Много дълго се чудехме как да свържем минало и 
настояще в този текст. Замислихме се, че това може 
да се случи през образа на човек – гадател. Когато 
проверихме историята на Ванга, разбрахме, че тя е 
отраснала в къща, изоставена от бежанци. Казахме си, 
че историята на българите бежанци от преди и от 
сега е чакала да бъде разказана именно през този 
толкова интересен и противоречив персонаж, какъв-
то е Ванга.

В последните няколко съвместни проекта с режи-
сьора Гергана Димитрова изследвате темата за 
миграцията. Коя беше новата гледна точка, която 
открихте по време на работния процес за „Дом за 
овце и сънища“?
В пиесата „Добре дошли в България“ българите бяха 
посрещащите бежанци от Сирия, а тук е точно об-
ратното – връщаме се в историята, когато българи-
те са били бежанци и са били прогонени от Беломорска 
Тракия. Ракурсът е точно обратният. Толкова е от-
резвяващо да се разровиш в историята на предците си 
и да узнаеш, че са били гонени, докато ти затваряш 
вратата си за гонените сега. 

Въпросите зададе Сияна Недялкова

БЪЛГАРСКА 
СЕЛЕКЦИЯ 

04.06 Куклен театър

ДОМ ЗА ОВЦЕ 
И СЪНИЩА
36 маймуни

ОТРЕЗВЯВАЩО Е ДА СЕ 
РАЗРОВИШ В ИСТОРИЯТА 
НА ПРЕДЦИТЕ СИ
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АННА ТОПАЛДЖИКОВА, ТЕАТРОВЕД 

Спектакълът на режисьора Алесандро Серра с негова-
та компания „Театроперсона“ ме спечели с театралния 
си език, който е изключително пестелив, лаконичен, 
много точен, всецяло погълнат от най-голямата тема 
на Шекспир и същевременно пренесен в една различна 
среда. Главните действащи лица са виртуозната игра 
на актьорите, светлината и звукът. С тези три 
основни енергии успява да бъде много въздействащ. 
Интересен ми беше преходът от фарсовия, площадния 
изобретателен театър към една зловеща символика, 
която извежда историята за предателството, пре-
стъплението и кошмарите на съвестта по вълнуващ 
начин. Спектакълът има много силни символни реше-
ния и е красив, поетичен в изображението. В играта на 
актьорите има дълбочина, едновременно е много за-
бавна, разнообразна, ефектна. Основната тема на 
Шекспир звучи и актуално, и вечно. Изведен е кошмар-
ният свят. 

Харесва ми разнообразието във фестивалната програ-
ма. Най-много ми хареса италианският спектакъл 
„Макбет“ и мисля, че бих препоръчалa на мои колеги да 
го включат в международната ни програма, защото 
беше много интересен, много професионален. В него 
личеше много високо качество. Прожекцията на 
„Онегин“ с режисьор Тимофей Кулябин също беше 
невероятна. Гледах и „Дивата патица" на Народния 
театър и бях доста впечатлена от историята, 
актьорите бяха добри, но понякога имах усещането, че 
на сцената има твърде много неща. Всичко на сцената 
трябваше да играе нещо, а аз харесвам по-минималис-
тичната естетика. Но това е само субективното ми 
мнение. Наслаждавах се и на концерта на Иво Димчев.
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ХАРЕСВА МИ РАЗНООБРАЗИЕТО 
В ПРОГРАМАТА
КРИСТИНА ЗИОГАЙТЕ, 
ФЕСТИВАЛ TheATRIUM, 
ЛИТОВСКИ ШОУКЕЙС, ЛИТВА
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В средата на 90-те години създавате спектакъла 
„Луда трева“ по Радичков, сега отново се връщате 
към неговото творчество. В представлението ста-
ва въпрос за последния ден преди селото на Радичков 
да бъде унищожено и превърнато в язовир. Какво Ви 
занимава в тази история?  
Тревогата е, че човекът е допуснал да се скъса пъпната 
връв между него и това, което го е създало. Това е 
голямата днешна тема. И в първата си версия, а още 
повече и в сегашната, представлението „Луда трева“ 
е едно  бълнуване на тези останали 11 души във вече 
обезлюденото село. Преизричане на цялото им деноно-
щие – деня, вечерта, нощта, лудата трева и послед-
ната сутрин на заминаването. То е като писмо в бу-
тилка, хвърлено от корабокрушенци, но нещо в тях 
знае, че чудо няма да стане. На другия полюс има нещо, 

което свети със страшна сила – истината, че лудата 
трева в човека – песните, приказките, митовете, съ-
нищата, творческият импулс – обуславят одухотворе-
ното му битие. В цялата катастрофичност именно 
там има някаква надежда според мен. 

Какво е за Вас образът на лудата трева?
Според мен в образа на лудата трева доминира 
възможността за среща между тук и там, между живо 
и мъртво. Неслучайно в лудата трева, както в сънища-
та, можеш да се срещнеш със своите мъртви. Ти забра-
вяш аз-а си, там се срещаш с нещо, което тука, в твоя 
свят, не може да се случи. 

Спектакълът е композиран на принципа на ателие-
то, както обикновено работите в „Сфумато“. 
Бихте ли разказали за процеса?
Ние винаги имаме някаква щрихирана начална конст-
рукция. Тя се уплътнява през опитите в ателиетата и 
в процеса на репетиции. Там актьорите са свободни 
да опитват, да измислят и по този начин да се 
припознават в образите. Аз не знам какъв друг път 
има, освен този на творческата провокация, за да се 
събуди въображението, да се събуди архетипната 
памет. На нас това ни трябва – архетипната, емо-
ционалната памет, въображението, способността да 
виждаш каквото казваш – мисълта да се вижда, както 
казва Арто. Това го има при Радичков; той е изключи-
телно образен. Всичко се вижда – и невидимото сякаш 
можеш да докоснеш и пипнеш. Така работихме. Почти 
цялата програма „Ноев ковчег“ и особено „Луда трева“ 
залагат на млади актьори. Така навлизаме в света на 
Радичков с хора, които за пръв път пристъпват в 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА НА РАДИЧКОВ СА МНОГО ПО-ВАЛИДНИ ДНЕС
ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÌËÀÄÅÍÎÂÀ, ÐÅÆÈÑÜÎÐ

Отново се обръщате към творчеството на Йордан 
Радичков. Каква е причината?
Една от причините  да избера театъра пред живопис-
та беше, че Радичков вече съществуваше. Аз се припоз-
навам в много негови неща – моето детство е много 
близо до това, което е имал той. Занимава и неговото 
послание, че трябва наистина „троха по троха“ да 
сбираме и пазим този наш живот. С годините все 
повече осъзнавам, че това е мисията на твореца и на 
театъра – да отсява и да съхранява трохите от 
нашия сиромашки животец. Те трябва да бъдат 
пренесени през потопа на времето, да бъдат сложени 
в този Ноев ковчег. Радичков влезе в „Сфумато“ с пър-
вата програма, която направихме по негови текстове 
преди 25 години. Ние го обикнахме в нашето мислене за 
театър, в образността, която удържаме. Той е бил на 
наши репетиции и е плакал. Сълзи, които не са от тъга, 
а от благодарност. Радичков винаги е бил нещо като 
„нашият човек“ – неговото чувство за хумор, негова-
та фантазия, неговата въображение, което неудържи-
мо излиза от реалното, познатото, всекидневното и 
винаги иска да полети нанякъде. 

Как се „превежда“ Радичков на езика на съвременна-
та публика?
Аз съм отмахнал много от  персонажите в текста. 
Струва ми се, че те няма как да бъдат „днешни“ и че 
бихме изглеждали като занимание с това какво е било 
преди 30–40 години. Нещата, които искахме да бъдат 
сложени, са тези, в които и днешният зрител може да 
се припознае. Това е въпрос на селекция, но и на 
интуиция. 

Има ли нещо, което съвременният човек трябва да 
сложи в Ноевия ковчег, което трябва да запази 
задължително?
С някакъв езоповски език Радичков ни подхвърля в 
своите разкази и пиеси, че „суматохата“ ще мине и ще 
замине, а животът ще си остане както преди. Ще се 
смени някакъв лозунг, политически цвят, но това ще 
отмине и там, около казана, животът ще продължи да 
бъде такъв, какъвто си е бил. Ще останат онези неща, 
които същински имат значение. Това, на което много 
държи Радичков, е тази нетърпимост към търпимост-
та. Това е нещото, което трябва да се съхрани – 
нетърпимостта към този робски манталитет, към 

такова едно вегетиране, живеене без живот. Нетър-
пимостта към тези неща трябва да бъде съхранява, 
поощрява, предизвиква. 

В БИТКА СЪС СЕБЕ СИ
ЙОРДАН РЪСИН, АКТЬОР

Какво предизвикателство постави пред вас ролята 
на Глигор в „Нова библия“, за която получихте 
награда „Икар“ за поддържаща роля?
Те бяха неочаквани за мен. Да, ясно е, че преди да започ-
не репетиционният процес очакванията и подготов-
ката бяха за дълга и изморителна работа. Предизвика-
телствата всъщност бяха няколко.  Да мога да следвам 
проф. Добчев, да съм с ролята на Глигор в Радичковата 
"Суматоха" и всичко това в битка със себе си. Репети-
циите се оказаха неочаквано трудни, въпреки опити-
те на проф. Добчев да ми помогне и да ме изведе. Про-
блемът беше най-вероятно в предварително изграде-
ната в мислите ми представа за героя и как той 
живее, което се оказа голяма грешка. И в последствие 
–трудното й премахване, „мъчителното време“ да 
преодолея себе си и да работя на чисто, чист!
 
Бях на границата на депресивното състояние – защо 
не се получава, къде бъркам, не разбирам,  край, не 
става... Не знам с каква помощ и откъде, но реших да 
играя необременен, примирен, а резултатът да бъде 
какъвто ще. И то взе че стана!

Въпросите зададе Любомир Парушев

05.06 Сцена Ф
илиал

ЛУДА ТРЕВА
ТР Сфумато

ТЕАТЪРЪТ ОТСЯВА И СЪХРАНЯВА ТРОХИТЕ ОТ ЖИВОТА
ÈÂÀÍ ÄÎÁ×ÅÂ, ÐÅÆÈÑÜÎÐ

БЪЛГАРСКА СЕЛЕКЦИЯ | ШОУКЕЙС
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НОВА БИБЛИЯ
ТР Сфумато

ЗА ДИАЛОГА МЕЖДУ
„НАЦИОНАЛНО“ 
И „ГЛОБАЛНО“
ЛЮДМИЛА ПАТЛАНЖОГЛУ, 
ЧЛЕН НА БОРДА НА СП. „CRITICAL STAGES”, 
ПОЧЕТЕН ПРЕЗИДЕНТ НА РУМЪНСКАТА СЕКЦИЯ НА IATC

Успях да гледам няколко представления, като мога да 
започна с „Луда трева“ на ТР „Сфумато“ и  с „Макбет“ 
на италианския режисьор Алесандро Серра. Тези две 
представления са много добър пример за диалога между 
„национално“ и „глобално“. Бяха прекрасни! За мен всеки 
спектакъл трябва да притежава професионализъм, 
история, поетика и емоция. Имаше още две представ-
ления, които също бяха много интересни – „Драконът“ 
с режисьор Явор Гърдев и „Дом за овце и сънища“ на „36 
маймуни“. В нашия глобализиращ се свят, във времето 
на постмодернизма и на постдраматичния театър се 
крие една опасност – да се всява объркване между 
самите артисти, както и между тях и публиката. 
Сякаш липсва диалог и остава само объркването. 
Всичко е изкуствено и само за забавление. Спомена-
тите четири представления показват, че театърът 
иска да бъде силен и няма да позволи да бъде маргина-
лизиран. Трябва да се представя човешката истина, 
емоция и емпатия – те не могат да бъдат манипули-
рани. Те са тук, в главите ни. Тези представления имат 
един източник на енергия. В театъра, за да създадеш 
добър, истински спектакъл с вчувстване и въображе-
ние, един от важните източници на вдъхновение е 
националността. „Макбет“ ни показа какво означава 
Италия, какво означава Сардиния. А творците от ТР 
„Сфумато“, заедно с драматургията на Радичков, са 
почерпили сили от българските корени. Ето защо тези 
два спектакъла бяха свежи, всичко беше емоция в тях.

Корените на другите две представления също е исто-
рията: в „Дом за овце и сънища“ това е историята за 
гадателката Ванга, в „Дракона“ – диктатурата. Аз 
мисля, че корените са много важни за театъра. 
Глобализацията крие риск от универсализиране. Ето 
защо диалогът между „национално“ и „глобално“ е 
толкова важен – всеки трябва да даде на глобализи-
рания свят нещо от своите корени.

ОТЗИВИ

неговото пространство, а с тях сякаш и ние за първи 
път пристъпваме в него. Ние започваме да забравяме 
Радичков и това не бива да се случва.

ВАЖНОТО Е ДА ИМА 
МЕЧТА ЗА ДОБЪР ТЕАТЪР
АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА, АКТРИСА

В представлението „Луда трева“ има стремеж към 
завръщане към архетипното. Какво открихте за 
себе си в процеса на изграждане на ролята си и 
нейното представяне? 
Моята лична Калиманица е къщата на баба ми и дядо 
ми в едно село, което се намира недалече от Радичко-
вото. Тя сега е потънала в трева и храсти и се руши, но 
в паметта ми е абсолютно непокътната. Този свят 
там ми е особено скъп. Знам, че много хора, особено 
младите, нямат свой спомен, нито представа за него. 
А Радичков така гениално го е запечатал и оставил и за 
тези, които не го помнят, но също тъгуват някак по 
него и по отиващото си с него човешко. 

Ролята ми е на една жена от последните останали, 
незаминали хора, които знаят, че водата идва и ще по-
топи селото им, знаят, че веднъж изчезнат ли, никога 
втори път няма да се появят като калиманци, но с 
някаква налудна радост преживяват и последния ден 
като чудо. Помня много неща от спектакъла преди 25 
години и съм силно емоционално свързана с него. Наши-
ят спектакъл също ги помни, но май не от това се 
получи по-мрачен, по-тъжен, с по-малко надежда. 

Въпросите зададе Любомир Парушев
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Освен режисьор, Вие сте автор и на драматургична-
та адаптация. Определяте представлението като 
„антиутопична хорър приказка", а историята е 
представена като комикс с черно-бели щрихи и 
барокова ексцентрика. Коя е основната линия във 
Вашия съвременен прочит на класическия текст? 
"Животът е сън" на Калдерон е философска драма. На-
шата сценична версия определяме като антиутопич-
на хорър приказка може би защото пищността и 
ексцентриката на барока не ни подминаха. Или ние не я 
подминахме. Приказността се корени в интересния 
сюжет на Калдерон, не е необходимо да полагаш спе-
циални усилия да я създадеш. Достатъчно е да я усетиш 
и опазиш. Антиутопия за човека е историята как 
принцът от малко беззащитно бебе се превръща в 
жесток диктатор не защото му е изначално заложено, 
а понеже средата е такава, светът е станал такъв – 
оцелява по-силният, по-пресметливият, по-адаптив-
ният. А страданието може да облагородява, но и може 
да унищожава душата на човека. Хорърът е в сред-
ствата, които използваме, за да засилим въздействие-
то на парадокса. Тук се крие и заигравка със съвременни-
те жанрове, да.

В работата по текста подходих по-свободно, исках от 
класическата пиеса да създадем наша история, актуал-
на и съвременна, като конструирах разказа на монта-
жен принцип, извличайки това, което за нас беше 
„гръбнак” на текста на Калдерон, и фокусирайки цяла-
та си работа върху него, а именно – историята на 
принца Сехизмундо, зараждането на доброто и злото в 
него. Проследихме етапите в порастването му и 

неговото търсене на това „какво е животът“. Бихме 
искали да провокираме всеки от публиката да потърси 
своя отговор на този въпрос.

РОЛЯТА МЕ ОСТАВЯ БЕЗ ДЪХ
БОЯН АРСОВ, АКТЬОР

В представлението „Животът е сън“ режисьорът 
Дина Маркова Ви поверява най-сложната роля на 
принц Сехизмундо. Кои бяха предизвикателствата, 
които срещнахте при изграждането на образа?
Ролята на Сехизмундо в „Животът е сън“ е най-слож-
ното и най-красивото нещо, което ми се е случвало на 
сцена досега. Театърът за мен е кауза, извънредна 
възможност за провокация, стремглаво търсене на по-
голям смисъл, на болезнена и в същото време свещена 
истина за човека, за света, от който е част, за изхода 
от капана на грозното и страшното в името на нещо 
по-красиво и по-хармонично. Мощният и вълшебен 
текст на Калдерон в условията на един аскетичен и по-
скоро асоциативен спектакъл, съчетан с богата телес-
на изразност, търсена във всеки един момент от 
представлението, прави работата ми върху тази ро-
ля наистина специална за мен. Освобождава ме от 
всякакви представи и ме води много честно и искрено 
от началото до края на спектакъла. Изключително ин-
тензивният емоционален и физически живот на сцена-
та ме оставят без дъх и на финала изпитвам особена 
болка от преживяното. Болка, но не физическа. 

Въпросите зададе Сияна Недялкова

ШОУКЕЙС
ЖИВОТЪТ Е СЪН
ÄÈÍÀ ÌÀÐÊÎÂÀ, ÐÅÆÈÑÜÎÐ

АКТЬОРЪТ И ЖИВОТЪТ 
НА СЦЕНАТА
ÑÒÅÔÀÍ ÌÀÂÐÎÄÈÅÂ, ÀÊÒÜÎÐ

Вашият герой Фойербах от пиесата "Аз, Фойербах" 
разказва как още като дете е запленен от театъра и 
тогава е попитал: „Какво трябва да плати човек, за 
да се качи на сцената?”. Вие сте посветен на това 
изкуство. Какво Ви дава животът на театралната 
сцена?
Този текст отговаря много точно на моя живот. Аз 
съм израснал в театъра и в операта във Варна. По-
паднах в такава среда, детските ми години преминаха 
в един прекрасен театрален колектив. Имаше една 
велика жена Алла Герова, възрастните варненци я зна-
ят. Тя се занимаваше с деца в пионерския дом и ние по 
цял ден стояхме там. Живеехме с театъра, беше мно-
го по-интересно, отколкото в училище. След това 
част от нас влязохме в сега НАТФИЗ. Театърът е реал-
но животът ми и в момента репетирам. Ако имаш 
възможност да попаднеш на добра компания, той 
става общо живеене. Непрекъснато се занимаваме с 
осмисляне, търсене на форма, яркост, неща, свързани с 
духовната дейност на човека. Това е известно предим-
ство, но то крие и опасности.

Режисьорът на „Аз, Фойербах” Владимир Люцканов 
казва: „Тази пиеса сякаш е писана за Стефан. В нея 
той откри много негови моменти“. Към кои спомени 
от Вашия театрален път Ви върна ролята на 
Фойербах?
Пиесата ме върна към много моменти. Във всяка моя 
роля правя влагам печата на личното си усещане. През 
мен минава всичко. Актьорите са част от авторския 
колектив, те не могат да бъдат просто изпълнители. 
Те създават чрез себе си това, което искат да внушат 
заедно с режисьора. Те придават оригиналност на 

постановката, разбираемост, за да достигне тя до 
душата на зрителя.

Какво беше за Вас предизвикателството да овладе-
ете богатия текст на именития драматург Танкред 
Дорст? 
Моята работа е да намеря образа и подобието на 
ролята чрез себе си. Много работех по пиесата. Дорст 
е сериозен драматург, познава добре немската класика 
и въобще много автори. В представлението се стара-
ем да извадим смисъла за достойнството на човека и 
как той става ненужен, когато изпълни предназначе-
нието си. Това е голямата му трагедия. Най-болезнено 
е при твореца, който е бил част от света на зрите-
лите. Имал е значение за тях и в един момент се оказва, 
че е излязъл от живота им. Това е основното, което се 
опитвам да отнеса до всеки човек на тази земя. Всеки е 
дошъл с предназначение, неговият талант и трудът 
му са израз на присъствието му тук. Позволявам си и 
една гледна точка във финала, която е лично преживяна 
от мен и хората я усещат.

Въпросите зададе Румяна Моллова

Ãëàâåí ðåäàêòîð: Àíãåëèíà Ãåîðãèåâà
Ñúòðóäíèöè: Åëåíà Àíãåëîâà, Ðóìÿíà Ìîëëîâà, 
Ñèÿíà Íåäÿëêîâà, Ëþáîìèð Ïàðóøåâ
Ôîòîãðàô: Ðîñåí Äîíåâ
Îôîðìëåíèå: Àëåêñàíäúð Êàëóäîâ
www.niracom.com
Ñëåäåòå ôåñòèâàëíèÿ áëîã íà varnatheatrefest.viafest.org
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АЗ, ФОЙЕРБАХ
Младежки театър

ОТЗИВИ
ЗА „МАКБЕТ” И „ОНЕГИН“
РОМЕО ПОПИЛИЕВ, ТЕАТРОВЕД

„Макбет“ е много интересно представление. Най-вече 
с това, че показва как един спектакъл, когато е добър, 
може да бъде възприет от всички и навсякъде. Класи-
ческата пиеса „Макбет” минава през италианска, сар-
динска среда и това не пречи да бъде разбран от бъл-
гарската публика. Този случай е пример как един текст 
може да премине от Англия през Апенините до Бал-
каните. В представлението има интересни режисьор-
ски решения, много силна актьорска игра при това с 
разнообразни средства. Има прости решения, които 
са много точни и въздействащи. Работят с точни 
знаци, но те не са банални, отправят към по-сложни 
разсъждения. Спектакълът е много емоционално въз-
действащ, запазвайки страшното и смешното, тра-
гичното и комичното. Той постига Шекспир не толко-
ва в неговата литературност, която ни е позната, а в 
архетипност и това е причината за дълбокото му въз-
действие. 

Гледах и прожекцията на „Онегин“ с режисьор Тимофей 
Кулябин. Представлението показа един много добър съ-
временен прочит на едно от първите значими произ-
ведение на руската литература от началото на 19. 
век. Първо е овладян текстът и е предложен в драма-
тичен вариант, като се запазва неговата повествова-
телност. Едновременно е като поема и драма. Самият 
режисьорски прочит е много важен с тази безчувстве-
на, безлична среда, като в склад, в който са вложени 
героите и съответно актьорите. Това, разбира се, е 
метафора за съвременния свят, който лишава хората 
от чувства. В този смисъл са и оригиналните решения 
на режисьора, които са кратки и въздействащи, на 
ръба на трагикомичното. Трябва да се отбележи и кон-
центрираната, силна игра на актьорите. Мисля, че 
представлението показва добро съвременно продъл-
жение на руския театър.

ЖИВОТЪТ Е СЪН, 
КОГАТО НЕ СИ СВОБОДЕН
КРИСТИНА ТЕОДОРА ДИМИТРУ, 
ФЕСТИВАЛ ЗА НОВИ ФОРМИ – ПИТЕЩ, РУМЪНИЯ

„Животът е сън“ е специално представление, създаде-
но от много млад екип. Те работят с огромна страст и 
това веднага си личи. Хареса ми музиката; аз веднага 
разпознах една от песните, която беше изсвирена на 
арфа. Тя предава много от емоциите, заложени в спек-
такъла, които се раждат от дълбочината на душата, 
когато се залъгваме, че сме свободни, а всъщност не 
сме. Животът е сън, когато не си свободен. Актьорът 
в главната роля направи много силен Сехизмундо. Него-
вото изпълнение е в основата на цялото представ-
ление. То започна малко странно, но впоследствие ме 
провокира и ми помогна да осъзная колко е важна 
свободата в живота; без нея не можем да мислим, да 
обичаме, да живеем. 

Гледах и „Луда трева“ – да, беше лудост! Беше ми 
трудно да следя различните истории и невинаги можех 
да различа всички герои. Но единайсетте актьори бяха 
много експресивни и колоритните им образи 
приковаха вниманието ми. Изводът ми е, че лудостта 
е навсякъде около нас. Ако не знаеш как да се справяш с 
живота, полудяваш. Актьорите са си свършили 
прекрасно работата. Хареса ми и употребата на 
осветлението, което открояваше важните акценти 
в историите и оживяваше образи от текста. За мен 
„Луда трева“ напомня колко е важно хората да стоят 
заедно. Ако си сам, си нищо.

ПАРАЛЕЛНА ПРОГРАМА
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