
Рей Чарлс и ние бяхме поканени да свирим на премие-
рата му в Амстердам. Това беше прекрасна възмож-
ност да представим нашия оркестър и Маделин имен-
но изпълнявайки музиката на Рей Чарлс. Струва ми се, 
че този репертоар е изпълняван над 60 пъти по цял 
свят. След 10 години турнета и изпълнения започнахме 
да мислим какво би било едно добро продължение на 
този проект. Разговаряхме с Маделин, обсъждахме кои 
са любимите й изпълнители. И така се появи името на 
Стиви Уондър. Тя всъщност е работила и с Рей Чарлс, и 
със Стиви Уондър. А на мен като артистичен дирек-
тор ми е интересно да експериментирам с различни 
перспективи – затова решихме да направим концерт-
трибют на мъже музиканти, но в изпълнение на жена. 
Това неизменно добавя нова гледна точка към песните. 

Работили сте и с двамата известни музиканти. Бих-
те ли разказали за опита си с тях? 
Маделин Бел: Работих със Стиви Уондър през 1971 г., 
още преди той да стане толкова известен. Тогава му 
викахме „малкия Стиви“, въпреки че беше над два мет-
ра висок. Веднъж получих обаждане с предложението да 
отида с него като бек-вокал на концерт в клуб в Лон-
дон. Работихме 2 седмици и дори ми платиха (прекрас-

ПРОГРАМА ИНТЕРМЕЦО

Работите заедно с Ян Фабър в 24 -часовия му групов 
спектакъл „Планината Олимп“, а „Щедростта на Та-
вита“ е като негова контратеза – едно по-интимно 
соло, създадено специално за Вас. Какво намерихте за 
ин-тересно и предизвикателно в работата с Фабър?
Най-интересното в работата с Фабър е, че по време 
на творческия процес той оставя изпълнителя сво-
боден. Тази свобода ти дава възможност да играеш с 
въображението си на много високо ниво едновременно 
физически и ментално. По този начин творческият 
процес се обновява ден след ден. Споделянето, обме-
нът на идеи и пълното доверие са основни елементи 
на работата. Границите на тялото се преминават. 
Затова всеки път, когато трябва да изляза на сцената, 
усещам някаква смесица от страх и адреналин. Има 
толкова много неща, до които можеш да се докоснеш и 
да достигнеш. Ние обичаме да имаме контрол над 
тялото и ума си, но когато усетим, че нещо ни го 
отнема, се отключва механизъм на привличане и 
отблъскване.

Тавита е женски библейски персонаж, който се 
отъждествява с образа на щедростта. С какво Ви 
вдъхновява той? Каква е щедростта на танцьора, 
на тялото на изпълнителя на сцена?
Като малък спортувах и се учех никога да не се разда-
вам напълно на състезанията. Но като изпълнител, по 
време на репетициите и на сцената, аз трябва да се 
отдавам на 100 % . Това е жест на любовта, която нося 
към изкуството и към живота. Мисля, че Ян видя това 
по време на „Планината Олимп“. Тавита е дарявала на 
вдовиците от селото като символ на щедростта и 
любовта на Бог. Поемам тази метафора и се раздавам 
на публиката в знак на щедрост и на любов. Ние рабо-
тихме с концепцията за щедростта като наше пълно 
отдаване на публиката. Не само физически и умствено, 
но и на ниво жестове и театралност. Тази щедрост 
може да бъде ексцесивна и дори да убие, затова рабо-
техме и с тези граници. Между мен и Ян има пълно 
доверие, което прави работата ни възможна. Дове-
рието е основен елемент, който не може да отсъства 
между автори и изпълнител, между учител и ученик, 
между хореограф и танцьор, между режисьор и актьор. 
Без него съзнанието и тялото никога няма да се 
отдадат изцяло. Това е истинският смисъл на щедро-
стта на изпълнителя. Да се раздадеш изцяло в среда на 
пълно доверие.
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Сценографията на солото представлява една инста-
лация от цветни нишки с огромни игли. Как влияе тя 
на Вашето изпълнение?
Този „душ“ от игли, окачени на цветни вълнени нишки, 
създава къща, купол и дъга над сцената. Аз доста играя с 
тази инсталация и тя определено се отразява на изпъл-
нението ми; аз мога да взимам тези игли и да ги използ-
вам както пожелая. Те се спускат като дар от Бога – 
това са били те за Тавита. A играя много и с образи на 
пола. Тялото ми преминава през различни метамор-
фози, поема характеристики, които се менят между 
мъж и жена, но също и между машина и животно… Те се 
сместват и създават множество нюанси. 

Изразът на лицето Ви и особено на ръцете в ръка-
вици в началото на спектакъла напомнят образа на 
мим, на илюзионист. Съзнателно ли работихте в 
тази посока?
Работата на шивача е занаят, а изработените от 
шивач неща са рядкост в наши дни. Фокусирахме се вър-

ДЖАЗ ОРКЕСТЪРЪТ НА КОНЦЕРТГЕБАУ АМСТЕРДАМ И МАДЕЛИН БЕЛ 
ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ С ТРИБЮТ НА РЕЙ ЧАРЛС И СТИВИ УОНДЪР

МЕЖДУНАРОДНА СЕЛЕКЦИЯ
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ху малки детайли от ръцете и пръстите. Изучавахме 
разнообразни видове шиене от много дребно до по-
едро, създавайки различни асоциации, като тези с тан-
ца воуг, в който движенията на ръцете са водещи. Ре-
шихме да нося бели ръкавици, за да откроим движения-
та на ръцете и да им придадем още по-голямо значе-
ние. Но това важи и за краката. 

Какво преживяване бихте искали да създадете за 
публиката? 
Опитваме се да я пренесем в представлението. Пре-
увеличената мимика има за цел да създаде непосред-
ствена връзка между мен и публиката, да я съблазни. 
Хипнотичните повторения като при въртящите се 
дервиши, последователи на суфизма, музикалните про-
мени или проявяването на човешката страна на изпъл-
нителя през умората и слабостта, помагат на публи-
ката да се свърже по-непосредствено с изпълнителя и 
представлението.

Въпросите зададе Елена Ангелова
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но е да ти плащат, за да си със Стиви Уондър). И сега 
винаги, когато имам възможност, посещавам негови-
те концерти. Дори имахме участие заедно в Джакарта 
преди 4 години. След това, през 1994 г., получих друго 
обаждане. Този път предложението беше да участвам 
в концерт на Рей Чарлс. Изпях две песни с него, което 
беше фантастично. Да може човек да каже, че е рабо-
тил със Стиви Уондър и с неговия герой, Рей Чарлс, е 
наистина чудесно, си мисля. 

Как като диригент „укротявате“ гласа и таланта 
на Маделин Бел на сцената?
Роб Хорстинг, диригент: Изобщо не я укротявам. Про-
сто тя трябва да излезе на сцената и веднага повежда 
публиката. Заради това и работата с нея е истинско 
удоволствие. Освен че съм диригент на оркестъра, аз 
съм и композитор и пиша за него. Aз правя различни 
аранжименти, но винаги се старая да е комфорт-но за 
Маделин. Тогава и целият оркестър се чувства стра-
хотно. 

Програма „Интермецо“ е съвместна инициатива с Меж-
дународния музикален фестивал „Варненско лято“. 

Въпроси на Албена Александрова на провелата се на 7 
юни пресконференция с гостите. 

Над материала работи Любомир Парушев

Как се породи идеята за този концерт – трибют на 
Рей Чарлс и Стиви Уондър със солист Маделин Бел? 
Хуан Mартинез, артистичен директор на Джаз ор-
кестърa на Концертгебау, Амстердам: Сътрудниче-
ството ни с Маделин Бел датира от края на 1990-те. 
Нашият оркестър е сформиран през 1996 г. и за нас тя 
винаги е била най-обичаният изпълнител. През 2005 г. 
излезе филмът на „Уорнър Брадърс“ „Рей“ за живота на 
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Как се появи идеята за кино концерта „Лодката на 
влюбените“ и какви бяха предизвикателствата в 
него? 
През 2007 г. Енрико Монтросе – продуцент и директор 
на фестивала за нямо кино и музика на живо “Strade del 
cinema” в Италия, се свърза с мен с предложението да 
създам съвместно с френския джаз пианист Франсоа 
Рюлан музика към филма “La belle Nivernaise” („Лодката 
на влюбените“) от 1923/24 година на големия режисьор 
Жан Епщайн. Разбира се, аз не познавах тази доста ря-
дък филм и помолих да ми го изпрати. Гледайки, уста-
нових, че повечето от сюжетите и емоциите, които 
предизвиква той, са абсолютно актуални и днес. Видях 
огромна възможност те да бъдат подсилени с музика – 
български фолклорни обработки, оригинални компози-
ции и европейски джаз, и приех идеята да участвам в 
проекта с моя хор „ Големите български гласове“. 

Като българин, живял дълги години в чужбина и получил 
образованието си на Запад, винаги ме е вълнувала иде-
ята как могат естетически и духовно да се съчетаят 
тези два свята. Този проект предостави отлична въз-
можност за това. След запознанството ми с Франсоа и 
неговото трио – чудесни музиканти, които бях слушал 
на запис и дълбоко уважавах, започнахме работа по 
партитурата на филма, обменяйки идеи, селектирай-
ки музикални произведения и композирайки нови. След 
едноседмични репетиции в италианския град Аоста 
направихме премиерата на проекта в рамките на фес-
тивала в Античния римски театър в града. 

Какво отношение създадохте между музикалната 
композиция и филма? Променя ли се неговото внуше-
ние?
Естествено, че внушението се промени. Не само про-
мени, но мисля, колкото и нескромно да звучи, че наша-
та партитура даде нов живот на този филм. От една 
страна, ние създадохме един съвременен европейски 
проект – симбиоза между нямо кино, европейски джаз и 
български фолклор. Посредством него филмът достига 
до нова публика, която вероятно иначе няма да го гле-
да. Нещо повече – станали вече класически произведе-
ния в нашия репертоар, като например песента „По-
легнала е Тодора“, която сме изпълнявали стотици пъ-
ти на различни континенти през последните 20 годи-
ни, съчетана с образите и посланията от екрана, пре-
дизвика и у нас, изпълнителите, нови, неподозирани 
емоции; доведе ни буквално до сълзи, докато съпрежи-
вявахме случващото се на екрана. Това беше двустра-
нен процес на обмен на чувствителност – ние към 
филма, но и той към нас. 

Изпълняването на музика на живо като съпровод 
към филм е част от историята на киното. Но в по-
следно време тази практика като че ли се възражда?

Трудно е в нашето дигитално съвремие, в изпълненото 
с визуални и звукови ефекти кино днес, човек да остане 
повече от един час насаме в тишина с черно-белите 
образи на актьори от преди сто години, които „гово-
рят“ само с очите си. От друга страна, да спрем да гле-
даме неми филми, значими за еволюцията на киното, е 
равнозначно на това да спрем да четем произведения  
на класическата литература, в които няма „екшън“. 

Ясно е, че трябва да се направи нещо, за да се пред-
ставят тези произведения от историята на киното 
по един нов, интересен за съвременната публика на-
чин. Мисля, че съчетанието с музика, специално създа-
дена за тях сега, сътрудничеството на артисти от 
различни националности и култури, както и симбиоза-
та на стилове, е един от пътищата тези творби да 
достигнат до следващите поколения и да бъдат съхра-
нени за бъдещето. 

Програма „Интермецо“ е съвместна инициатива с Меж-
дународния музикален фестивал „Варненско лято“.

ПРОГРАМА ИНТЕРМЕЦО
ОБМЕН НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ
ÈËÈß ÌÈÕÀÉËÎÂ, ÄÈÐÈÃÅÍÒ

не съм влизал в приятелски отношения с хората, с 
които е предстояла някаква работа, не съм се правил 
на шут, за да получа роля в бъдещ филм. Не съм бил по-
литическа маша в ничии ръце. Уважавал съм и уважавам 
колегите, с които работя, а директорството разви 
други качества у мен, които ми носят хармония и ме 
карат да гледам спокойно хората в очите.

Как текстът на Ерик-Еманюел Шмит кореспондира с 
репертоарната политика на Театър „София“, чийто 
директор сте Вие? 
Когато станах директор си мислех (и го правех), че 
всеки сезон трябва да има някакъв общ смисъл, някакво 
обединяващо го кредо. И донякъде успявах. Но живо-
тът е толкова богат, сложен и все по-динамичен, че 
непрекъснато ни поднася нови теми и изненади. Все 
пак сме репертоарен театър, с различна публика, с 
различни интереси, макар и да сме се опитвали през 
годините да изградим „публиката на Театър „София“, 
да я обединим и да не я разочароваме. Шмит кореспон-
дира и с нашата публика, и с политиката на театъра. 
Доказва го пълният салон, когато играем „Разврат-
никът“. До Шмит ще застане автор като Херман Кох с 
драматизацията на неговия роман „Вечерята“, както 
и подготвяме нова премиера по Хенрих Ибсен. За да 
прави репертоар, директорът трябва да има харак-
тер, вкус и да е в диалог с публиката, която театърът 
е изграждал с години.

Какво казва на съвременния човек образът на фило-
софа Дидро и как подходихте към неговото изграж-
дане? 
Животът не е само в единствено число, не е само в 
черно или бяло, няма вечни обещания в един вечно про-
менящ се свят. Но трябва да има вечен стремеж към 
най-красивото човешко чувство – любовта.

Въпросите зададе Любомир Парушев

ВЕЧНИЯТ СТРЕМЕЖ КЪМ ЛЮБОВТА
ÈÐÈÍÅÉ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂ, ÀÊÒÜÎÐ
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НА ВЛЮБЕНИТЕ
Франсоа Рюлан Трио 

и Големите български 
гласове

БЪЛГАРСКА СЕЛЕКЦИЯ

фолклор в изпълнения на хора „Големите български гла-
сове“ с диригент Илия Михайлов. 

„Лодката на влюбените" е филм на режисьора Жан 
Епщайн от 1923/4 г. по романа на известния френски 
писател и драматург Алфонс Доде. С него режисьорът 
поставя основите на импресионистичното кино и оп-
ределя развитието на цяла нова посока във филмово-
то изкуство. 

Филмът започва от момента, в който почтеният лод-
кар Луво намира изоставено малко момче на име Вик-
тор. Той го приютява и момчето става част от него-
вото семейство. След десет години Виктор и дъщеря-
та на Луво – Клара, са млади влюбени. Тогава бащата 
заминава за Париж, където открива, че момчето е син 
на богат превозвач на въглища по канала Нивернез. 
Същевременно Виктор успява да защити Клара от рев-
нив лодкар, който я напада, като спасява и семейната 
лодка. Младежът се връща при истинския си баща, след 
което заминава да учи, но му липсват лодкарският жи-
вот и най-вече Клара. Истинският му баща осъзнава 
това и го връща при неговата възлюбена. Двамата се 
женят и богатият търговец им подарява лодка. 

Освен като режисьор, Жан Епщайн е известен и като 
филмов теоретик, журналист и писател. В студент-
ските си години, докато учи медицина в Лион, извест-
но време е секретар на един от пионерите на киното 
Огюст Люмиер. Започва да снима в началото на 20-те 
години и в хода на своята кариера, продължила до 50-
те, се налага като водещо име в киното на импресио-
низма. 

Над материала работи Любомир Парушев

Тази година отбелязвате 70-годишен юбилей от рож-
дението Ви и почти 50 години, откакто сте на сцена-
та. Каква е Вашата равносметка за пътя Ви до тук?
През всичките тези години изиграх много хубави, играл 
съм и доста глупости. Но все пак съм спазвал някаква 
творческа хигиена, проявявал съм характер и взиска-
телност в работата. Не съм се кланял никому за роли, 

„ЛОДКАТА НА ВЛЮБЕНИТЕ“: 
КИНО КЛАСИКА, ДЖАЗ 
И БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР
На 8 юни от 20:30 ч. в Зала 1 на Фестивалния и конгре-
сен център – Варна международният музикален и меж-
дународният театрален фестивал „Варненско лято“ 
представят кино концерта „Лодката на влюбените“. 
Немият филм на френския режисьор Жан Епщайн 
оживява по нов начин с джаз музиката на френското 
трио Франсоа Рюлан и мистичността на българския 
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На миналогодишното издание на МТФ „Варненско ля-
то“ представихте “PURE” – втората част от Ваша-
та трилогия имерсивни инсталации “ETERNIA“. Тази 
година зрителите ще имат възможността да се по-
топят в преживяването, което им предлага нейна-
та финална част – „ВЕЧЕН“. По какъв начин последна-
та инсталация допълва и развива идеите, заложени в 
предходните две?  
Истината е, че трилогията се наложи като формат, 
чрез който да изразя моите идеи, тъй като от самото 
начало знаех, че ще трябва да мине време и да премина 
през много опити, преди да мога да артикулирам адек-
ватно нестандартния начин на връзка между прост-
ранството, публиката и изпълнителите, върху който 
исках да работя. Бих сравнил “BRIGHT”, “PURE” и “ETER-
NAL” като скок във вода от 10-метрова кула. “BRIGHT” 
беше едно прекрасно засилване от тази кула, давайки 
основа на начина, по който исках зрителят да се иден-
тифицира спрямо пространството и ролята си на 
изпълнител. “PURE” беше полетът във въздуха, където 
успях да разгърна целия потенциал на този различен 
подход, който ни свързва с „другия/другото“ чрез ди-
ректен физически контакт между телата на зрителя 
и изпълнителите. “ETERNAL“ е влизането във водата 
след полета във въздуха, в който е важен моментът на 
смяна на елементите, които афектират тялото, било 
то физически, духовно или емоционално. Но и също мо-
ментът, в който светлината и текстът „оперират“ 
като катализатори на драматургичния преврат, 
който се формира в съзнанието на всеки зрител. 

ВЕЧНОСТТА Е ТУК И СЕГА
ÕÐÈÑÒÈßÍ ÁÀÊÀËÎÂ, ÊÎÍÖÅÏÖÈß È ÐÅÀËÈÇÀÖÈß

След отличеното с наградата „Икар“ 2018 представ-
ление „Shamebox”, което се занимаваше с темата за 
срама, как се пренасочихте към темата за щасти-
ето? 
И.С.: За мен тя има някаква директна връзка с всичко, 
направено около „Shamebox”. Темата за щастието 
представляваше интерес за мен и преди това. То е 
превърнато в продукт за продан и то не от вчера. 
Последните 10 години наблюдаваме как щастието уси-
лено се превръща в стока и капитал. Тази тема висеше 
в пространството отдавна и настъпи време да бъде 
огледана.
В.П.: Имахме желание да говорим за нещо хубаво. Раз-
пространено е пожеланието „бъди щастлив“, но нико-
га не е ясно какво означава това. Да пожелаваш здраве е 
ясно, но щастие – не толкова. Затова ни беше инте-
ресно да потърсим какво е щастието.

В представлението използвате специални уреди – 
електрически мускулни стимулатори. Откъде се по-
яви идеята да използвате ток върху телата си?
И.С.: Заедно с драматурга Ивана Ивкович установихме, 
че често човек се стимулира по някакъв начин, за да 
стигне до момент, който може да бъде приет като 
щастие. Щастието е нещо мигновено, кратко: както 
се появява за секунди, така и за секунди може да изчезне. 
Но това са моменти, в които по естествен начин усе-
щаш, че нещо хубаво ти се случва. В други ситуации 
трябва да работиш, за да достигнеш до такъв мо-
мент. Това подсказват всички наръчници за самопо-
мощ, които казват да направиш купища стъпки, за да 
може да усетиш щастието. През тази идея за непре-
къснато стимулиране и работа върху себе си си казах-
ме, че имаме нужда от някакъв вид стимулатор. 
В.П.: ...от нещо, което да е външно – защото при на-
ръчниците по-скоро ти трябва нещо да извършиш, ко-
ето е различно. Токът стимулира чисто физически тя-
лото и създава възможност за различно хореографско 
движение. То не е преднамерено (преднамерено е само 
това, че си слагаме апаратите, но след това тялото 
се движи самó). В интерес на истината тези машини 
са направени да се ползват по 5-10 минути. Но ние ги 
ползваме по половин час и след това наистина сме сти-
мулирани и се чувстваме много „fit”. Половин час то-
кът ни стимулира физически и прави тялото щаст-
ливо.
И.С.: Този ток помогна да създадем хореографски мате-
риал, който е в някаква форма, която при всички случаи 
е изкуствена. Тя не е естествена, не е флуидна, а е неор-
ганична и смесена с движения, които ние сме намис-

лили. Някои от движенията не предполагат да се извър-
шват по този начин, когато протича ток в тялото. 
Импулсите са съвсем различни. През цялото време има 
конфликт в тялото и се надявам, че това се предава и 
в публиката.

Във финала на представлението каните публиката 
да се присъедини към Вас с песен – как стигнахте до 
това решение, отворен финал ли е това на „Произ-
ведени за щастие“?
И.С.: За мен последните няколко сцени са един блок, кой-
то се събира и всичко тръгва от текста, който ние 
самоиронично казваме.  Следващата стъпка е да видим 
какво можем заедно да направим с публиката. Финалът 
е отворен с желанието да се приобщим като изпъл-
нители към публиката или да привлечем част от пуб-
ликата повече към самата тематика, дори малко през 
призмата на груповите терапии, които са ни извест-
ни – как можем всички заедно да стимулираме едно 
производство на щастие, един момент, в който да се 
почувстваме щастливи.

Въпросите зададе Елена Ангелова
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ВЕЧЕН
Християн Бакалов

ЩАСТИЕТО КАТО СТОКА
ÈÂÀ ÑÂÅÙÀÐÎÂÀ È ÂÈËÈ ÏÐÀÃÅÐ, ÀÂÒÎÐÈ È ÈÇÏÚËÍÈÒÅËÈ

ШОУКЕЙС

ЛЕНКА ЧЕПКОВА,
ФЕСТИВАЛ „НОВА ДРАМА“, СЛОВАКИЯ
„Вечен“ на Християн Бакалов беше много интересно 
преживяване, много интимно и лично. За мен беше ка-
то пътуване към себе си и към моите корени, като 
търсене на връзката със семейството ми… Много 
лично го преживях. Току-що гледах „Приятнострашно“ с 
режисьор Галин Стоев. Много добра и изненадваща съ-
временна българска драматургия! Беше много добро 
представление и лично на мен много ми допадна ак-
тьорската игра. Бих препоръчала тази пиеса да се по-
стави в Словакия. Един поетичен текст с много плас-
тове. Много ми харесаха начините, по които се създа-
ваше значение.

ДУШАН ПОЛИШЧАК, 
ФЕСТИВАЛ „НОВА ДРАМА“, СЛОВАКИЯ
За мен „Вечен“ и „Приятнострашно“ бяха много по-
различни от представленията, които гледах предния 
ден, бяха много интимни, разчувстващи. Във „Веч-
ност“ имах много интензивно преживяване. Излязохме 
в много добро настроение, беше като подарък за нас.  
Актьорската игра в „Приятнострашно“ е много по-
добна на тази в Словакия. В това представление видях 
по-добро разбиране за театралния език, добра актьор-
ска игра и добре написана пиеса. Но добрата пиеса не е 
достатъчна. Вчера гледах „Пияните“ – аз познавам 
текста, но не го разпознах в това представление. Бе-
ше интересно, но се питах: „Къде е Вирипаев тук?“ А 
след „Нова Библия“ на режисьора Иван Добчев се чув-
ствах много объркан, но конференцията за Театрална 
работилница „Сфумато“ ми помогна да намеря някои 
отговори за по-добро разбиране.

ЛИН ФУ, 
НЕЗАВИСИМ КУРАТОР, КОНСУЛТАНТ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ 
ИЗКУСТВА, КИТАЙ
От фестивалната програма имах възможност да 
гледам досега концерта на Иво Димчев и представ-
ленията „Животът е сън“, „Луда трева“ и „Пияните“. 
Аз за първи гледам съвременен български театър и 
нямах някаква предварителна представа или очакване 
какво ще видя. Гледала съм записи на фолклорни танци и 
на хорови изпълнения, но нищо не знаех за театъра 
тук. Струва ми се, че в представлението „Луда трева“ 
имаше нещо много интересно, свързано с режисьорския 
подход и с образността, която изгражда особено на 
финала – как работи с потока на светлината и с 
подредбата на актьорите, които накрая се въртят 
като в жива картина. Усетих много енергия, насочена 
към публиката. Аз не познавам текста, но бих се 
радвала да го прочета. В една от сцените се пееше 
песен и жената до мен ми каза, че тази песен е била 
много популярна по времето на комунизма. Не знаех 

ОТЗИВИ

Колко време продължи работният процес по 
„ВЕЧЕН“ и какви бяха новите предизвикателства, с 
които се срещнахте за осъществяването на Вашите 
творчес-ки идеи?
Като се замисля, една от основните идеи, която сега е 
част от „ВЕЧЕН“, плува в океана на въображението ми 
още от началото на „BRIGHT“ („СВЕТЪЛ“) и трябваше да 
чака цели 4 години, за да намери мястото си. Основното 
предизвикателство, както и при другите две инстала-
ции, е да успея да сътворя нещо от и с почти нищо. Мис-
ля, че този мой начин на творене в днешни дни е нещо 
като „партизанство“ в контекста на превземащото 
световния културен пейзаж „буржоазно изкуство“. 

„ETERNIA“ е трилогия от перформативни „потапя-
щи“ инсталации, вдъхновена от философията на Ба-
рух Спиноза, който пише, че „вечността е въпрос на 
количество“. Какво усещане за вечността целите да 
провокирате у зрителя с Вашия пърформанс?
Единствената цел, която имам с всяко едно показване 
на работата си, е да успея да сътворя едно преживяване 
за зрителите, възможно най-близко до това, което се 
разиграва на моята „вътрешна“ сцена. Единственото 
количество, което е от значение, е количеството на по-
зитивни афекти и адекватни идеи, с които запълваме 
нашия живот. Защото „вечността“ не е нещо, което 
предстои да ни се случи. Тя е „тук и сега“, а ние имаме 
този невероятен шанс да експериментираме с нея. 
Само от нас зависи колко ще си позволим да го правим.
 

Въпросите зададе Сияна Недялкова
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ПРОИЗВЕДЕНИ ЗА ЩАСТИЕ
Брейн Стор Проджект & ДНК
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За магистратурата си по мениджмънт написах теза 
върху психосоафективното измерение в бизнес отно-
шенията. Възползвайки се от статуса си на стажант 
във френската компания „Eurocopter“, аз проведох ня-
колко интервюта със служители по тази тема. Дип-
ломната ми работа и личният ми опит подплатиха 
драматургичната работа в представлението „Хума-
ноптер“. 

Повторението на жеста в жонглирането ми прилича 
на механичните повторения на движенията на работ-
ник на поточна линия, на счетоводител, иконом или 
бизнесмен. Целта ми в „Хуманоптер“ е да изградя един 
алегоричен образ на множеството значения и възприя-
тия за работа в обществото и то посредством изто-
щителна работа с тялото и сложна жонгльорска тех-
ника.

С помощта на външната гледна точка на Ерве Дианас 
ми се изясни какво „Хуманоптер“ може да предложи на 
публиката. За мен спектакълът е донякъде възхвала на 
бавността в отговор на нарастващата необходи-
мост да забавим темпото на живеене.  

Защо искате да вървите по-бързо? Защо да не забавим 
крачка, активността си, нашия растеж? Защо не си взе-
мете почивка и не отделите време да дишате? Бърза-
те? Много добре. В такъв случай ви съветвам да върви-
те много бавно, защото ако бързате, няма място за 
грешка.

Откакто създадох солото си „Bruit de couloir“, аз разра-
ботих хореографски език, който е дълбок отзвук в тя-
лото на желанието да се възпрепятства развитието 
на движението в цялата му продължителност. Но не 
като се забави, а през скоростта на декомпозирането 
му и чрез съвършеното му изпълнение. Използвах въз-
можността при този амбициозен проект да въведа 6 
жонгльори – най-младият току-що завърши обучение-
то си, а най-старият има повече от тридесет години 
кариера – в това хореографирано жонглиране, което се 
стремя да развия.  Ще работим въз основа на техните 
предложения, както и на тяхната индивидуалност, ка-
то всеки има право да забави... Може би е добре някой 
да забавя темпото, без да бъде изхвърлен, и да го наб-
людаваме, да оценяваме красотата на неговия жест, 
флуидността на движението, вниманието, което той 
отделя, за да проведе всяка сцена. 

Като правим всичко по-бавно, отново откриваме чо-
вечността си.

Ръцете
На сцената четиринайсет ръце ще са в непрекъснато 
действие, за да представят обществото по време на 
работа. Практиката на жонглирането подчертава ра-
ботата на ръцете. Като се замисля, на работното 
място почти навсякъде ръцете са от съществено 
значение. Възнамерявам да извърша прецизна работа с 
ръцете, с ритъма, който дават на топките, на напре-
жението или отпускането им, с координацията с други 
ръце, с тяхната агресивност, мекота, виртуозност, 
забавянето или скоростта им.

БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ЗА „ХУМАНОПТЕР“
ÊËÅÌÀÍ ÄÀÇÅÍ, ÕÎÐÅÎÃÐÀÔ

30 ГОДИНИ ТЕАТРАЛНА РАБОТИЛНИЦА „СФУМАТО”
На 7 юни се състоя панелна дискусия, посветена на 30-
годишнината от основаването на Театрална рабо-
тилница „Сфумато”. Тя е единствената формация от 
емблемите на новия български театър на прехода, 
която постига устойчиво  развитие и отстоява прин-
ципите на лабораторната работа. В конференцията 
взеха участие театралните експерти и изследова-
тели Камелия Николова, Анна Топалджикова, Венета 
Дойчева, Николай Йорданов, основателите на „Сфума-
то” – Маргарита Младенова и Иван Добчев, режисьо-
рът Явор Гърдев и драматургът Константин Илиев. Те 
споделиха своите рефлексии, свързани с началото на 
„Сфумато“, с поетиката на техния театър и негово-
то влияние върху театралната среда. Проследиха се 
историята и пътят на развитието му до днес, като 
особено внимание беше насочено върху отстояването 
принципите на лабораторна работа и на провежда-
нето на репетиционния процес под формата на твор-
чески ателиета около продукциите на двамата режи-
сьори-основатели. „В ателиетата пристъпваме в про-
странството на автора, за да открием закона на жи-
веене в него“, каза Маргарита Младенова. Иван Добчев 
открои тяхното значение в „достигането до смисъл“. 
Изтъкнатият френски теоретик Патрис Павис също 
се включи с изказване, в което коментира представе-

ните на фестивала представления на „Сфумато“ от 
програмата „Ноев ковчег“ като начин на работа, кой-
то отива отвъд принципите на постановката като 
пресъздаване на свят и търси по-директен начин на 
общуване с публиката. Изказванията от дискусията 
ще бъдат публикувани в предстоящия брой на списа-
нието за театър “Homo Ludens”.

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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Очите
„Очите са огледалото на душата", а жонгльорът често 
изглежда лишен от душа, тъй като е обсебен от обек-
тите в ръцете си. Интересно е изследването да се на-
сочи в тази посока. Планирам да работя с екипа по то-
зи въпрос – как да се откачи погледът от жонгльорски-
те обекти и да се разшири емоционалният обем на 
жонгльора?

Тялото
Понятието за присъствие в хореографското му зна-
чение е често пренебрегвано в жонгльорството. То ще 
има основополагащо място в творческия процес. Раз-
лични позиции и подходи към тялото ще бъдат внима-
телно изучени, избрани и ще се работи с тях, за да се 
разкрие желаната емоция.

Превод от английски Елена Ангелова

ПАРАЛЕЛНА ПРОГРАМА

МЕЖДУНАРОДНА СЕЛЕКЦИЯ

ОТЗИВИ
това и мисля, че тази история е много интересна. „Пи-
яните“ за мен беше много изтощаващо представ-
ление. То изисква много енергия и на мен ми беше труд-
но да се фокусирам върху случващо се. Стори ми се, че 
актьорите изпращаха твърде много различна енергия 
от сцената.

ЮН-ЧЕУЛ КИМ, 
ЧЛЕН НА БОРДА НА ОНЛАЙН СП. „CRITICAL STAGES“,
ЮЖНА КОРЕЯ
Аз съм чест посетител на театралния фестивал „Вар-
ненско лято“, за четвърти път съм тук през послед-
ните 10 години. Тук откривам едновременно две много 
ценни неща – театър и природа. Градът е красив, а 
фестивалът показва много добри представления. Бях 
много впечатлен от „Луда трева“ и „Нова библия“ на 
ТР „Сфумато“. „Нова библия“ беше много свързан с бъл-
гарския контекст, затова ако не го познаваш, много не-
ща се губят в представлението. В „Луда трева“ текс-
тът беше чудесен, а спектакълът представи много 
добра комбинация между епически театър и неверо-
ятна актьорска игра, режисура и сценография. Бях дъл-
боко развълнуван от тези представления и това ме на-
кара да се почувствам щастлив.

От международната селекция гледах италианската 
продукция „Макбет“, която беше комбинация от физи-
калност, музика и театралност. Какво повече бихме 
могли да искаме от театъра? Бях много впечатлен! 

Имерсивната инсталация „Вечен“ беше изцяло ново 
преживяване за мен. Не се бях докосвал до такъв вид 
театър. Никога досега не съм осъзнавал колко красиви 
са цветовете – хареса ми това откритие! Оцених и 
вниманието, с което артистите се отнасяха към чо-
вешкото тяло и към човешкия дух. Беше необичайно да 
изпитам подобно усещане в постмодерното време 
днес, в което любовта е нищо, а омразата е движеща 
сила. Беше като възстановяване на достойнството на 
човешкото същество. 

Мога да кажа, че виждам прилика между българския и 
корейския театър и то най-вече в сериозността, с коя-
то се претворява животът на сцената. Сериозност-
та изглежда обща черта на двете страни и артис-
тите се стремят да придадат смисъл на сцената. 
Корейският театър е много по-физикален. В него се усе-
ща и повече свобода при избора на теми, в актьорска-
та и режисьорската работа. Тази разлика между бъл-
гарския и корейския театър си обяснявам с дългата 
европейска театрална традиция. Българският теа-
тър заслужава да бъде международно разпознаваем, но 
трябва да бъде по-провокативен. Долавям, че българ-
ските артисти са някак срамежливи да изразят това, 
което искат. Те заслужават повече увереност и тряб-
ва категорично да казват това, за което искат да 
говорят, да го поставят по въздействащ физически 
начин на сцената. Обичам българския театър и бих 
искал да видя неговото развитие.
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