
Какво ново открихте за актьорската природа с 
работата си върху спектакъла?
Всичко беше ново. Ние го знаехме до голяма степен, а и 
всички си дават сметка колко трудна може да бъде про-
фесията и колко неблагодарна. Открихме, че младите 
актьори, играещи в театрите в страната, живеят 
същите истории, за които разказват възрастните им 
колеги. Има нещо, над което се замислям много сериоз-
но – дали се сменят ценностите. Времето може да 
промени обвивката, изкушенията са други, средата е 
друга, конкуренцията е по-голяма, талантът е все по-
разколебан, но според мен едно нещо, което ще про-
дължава да движи твореца, ще остане завинаги и това 
е любовта… Любовта към професията.

НАЙ-ВАЖНИ СА ИСТОРИИТЕ, КОИТО РАЗКАЗВАМЕ
СЕВАР ИВАНОВ, АКТЬОР
В представлението „Апарт“ една от основните те-
ми е за приемствеността между различните поколе-
ния театрални творци. Какви са трудностите в 
процеса на общуване между прохождащите и вече 
утвърдилите се актьори? 
Артистите много често остават неразбрани от дру-
гите хора. Публиката рядко си дава сметка за трудно-
стите, „жертвите“ и цената, която плащаме, за да 
имат възможността да видят най-доброто, на което 
сме способни. Въпреки разликата в поколенията, начи-
на на живот и разбиранията ни, тази „неразбраност“ 
остава същата. Аз никога не съм срещал затруднения в 
комуникацията си с по-възрастни артисти и винаги на 
моето уважение към тях те са отвръщали със същото. 
И въпреки че не винаги са разбирали или приемали реше-
нията ми, като колеги творци са ми казвали: „Ти си зна-
еш най-добре“. Да, така е, аз знам най-добре, както и 
те са осъзнавали риска, когато са избрали да станат ар-
тисти, въпреки неодобрението на останалите.

Какво беше основното предизвикателство за Вас 
като изпълнител да разкажете историите на всички 
тези важни личности за българския театър? 
„Апарт“ беше огромно предизвикателство, с което се 
сблъсках в много важен за мен момент. Това представ-
ление е различно от всяко друго, в което съм участвал, 
и като актьор, за мен беше най-трудно да не играя. Тук 
най-важни са историите, които разказваме, а не сред-
ствата, които използваме. Човек не се нуждае от кон-
кретни интонации или жестове, за да бъде искрен. 
Именно на това заложихме в представлението, разкри-
вайки душите на „героите си“ чрез своите души.

Въпросите зададе Сияна Недялкова

Представлението „За какво Ви е Дон Кихот?” е по 
мотиви от „Дон Кихот де Ла Манча” на Сервантес.  
Кое беше предизвикателството в работата Ви по 
адаптацията на романа?
Юрий Дачев е автор на сценичния вариант, изработен 
по мотиви на романа. Още докато пишеше пиесата, 
ние говорихме с него за хилядите теми, които са зало-
жени в него. Трябваше да изберем най-ефектните, най-
близките до нашата съвременност и едновременно с 
това носещи част от приказността и провокациите 
на Сервантес. 

Историята за Дон Кихот е пъстра и изтъкана от 
препятствия и хумор. Какво Ви водеше в пресъзда-
ването й на сцена?
Това е историята на един човек, който е твърде много 
идеалист. Също така той е свенлив и не може да налага 
неделикатно своите мисли и съждения за света и хора-
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та. В нашата пиеса битката между доброто и злото е 
това, което ни интересува. Дон Кихот и неговият 
сподвижник Санчо Панса са по-различни от тези в ро-
мана. Разбира се, Дон Кихот има и своите недоста-

„АПАРТ“ E МНОГО ЛИЧНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ÈËÊÎ ÃÀÍÅÂ, ÐÅÆÈÑÜÎÐ

БЪЛГАРСКА СЕЛЕКЦИЯ
ДОН КИХОТ 
В СЪВРЕМЕНЕН КОНТЕКСТ
ÁÈÍÀ ÕÀÐÀËÀÌÏÈÅÂÀ, ÐÅÆÈÑÜÎÐ
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ЗА КАКВО ВИ Е ДОН КИХОТ?
Сатиричен театър

тъци. Той се страхува от малките препятствия, от 
тъмното в човека. Големите проблеми го карат да 
бъде истински герой. Във въображението си е готов да 
се хвърли в битки за каузи.

С какво пътешествието в света на Дон Кихот звучи 
актуално днес?
Това пътешествие е изключително актуално днес, 
когато има недостиг на идеалисти, на хора, които са 
готови да служат на доброто безкористно. Затова е 
важно да погледнем на този самотен Дон Кихот, кой-
то счита, че човек трябва да е деликатен и всеот-
даен. Но в нашата пиеса има следната история – той 
среща една жена, която иска да покаже, по-скоро на 
себе си, че всеки човек в някаква степен е користен. Тя 
се опитва да докаже това чрез Дон Кихот и най-
неочаквано Санчо се оказва най-добрият му ученик и го 
измъква от изкушенията, на които той е подложен в 
тази игра. Те взаимно се подкрепят. Всъщност това е 
представление за мъжкото приятелство, за това, че 
когато хората са заедно, те могат да спечелят много 
за каузата на доброто. Това представление-притча ни 
помага да защитим такава гледна точка.

Въпросите зададе Румяна Моллова
„Апарт“ е от първите Ви спектакли като режисьор 
и е вдъхновен от споделените спомени в сборника 
„Артисти със сребро в косите“. Какво Ви подтикна 
да разкажете историите на едни от най-значимите 
български театрали?
„Апарт“ беше замислен като изследване на огромната 
пропаст между поколенията артисти. Затова търсим 
и този контраст между играещите на сцената (млади 
актьори на по 25–27 години) и тези, за които разказ-
ваме –  групата „Артисти със сребро в косите“. Много 
искахме да разберем какво мотивира тези хора да про-
дължават да творят, да искат да репетират въпреки 
времето, въпреки възрастта, независимо от труднос-
тите на деня, в който публиката разпознава много по-
вече популярните лица от екрана, вместо онова поко-
ление, което лека-полека започваме да забравяме. То е и 
един вид театрална памет. Не смятам, че сме мисио-
нери или кой знае какви откриватели и не си въобразя-
вам, че сме направили нещо уникално. Сигурен съм само 
в едно – че това е много лично представление. Така 
твърдят и актьорите, които играят в него. Ние не 
разказваме историите на най-значимите български 
театрали, по-скоро обратното – разказваме за онези, 
които са вече забравени, които останаха някак 
встрани от прожекторите и от славата. Тези хора ни 
вълнуват. Има истории и на няколко актьори от тру-
пата на театъра във Варна. Надявам се, че това ще 
бъде интересно и за публиката на фестивала.

Представлението въздейства и като арт инстала-
ция чрез визуалната среда.
Визуалната среда е дело на Владислав Илиев. Той е човек 
на бъдещето. Негова беше задачата да облече във фор-
ма тези прашни истории и да ги направи атрактивни. 
А и така контрастът между преди и сега се получи още 
по-голям и по-смислен. Цялото това противопоставя-
не на миналото, настоящето и бъдещето провокира 
най-важните въпроси в представлението. 

ПАРАЛЕЛНА ПРОГРАМА

ОТЗИВИ
„ЩЕДРОСТТА НА ТАВИТА“: 
НА НИВОТО НА КРАСОТАТА
МИРА ТОДОРОВА, ТЕАТРОВЕД И АРТИСТИЧЕН ДИРЕКТОР 
НА ДНК – ПРОСТРАНСТВО ЗА СЪВРЕМЕНЕН ТАНЦ И 
ПЪРФОРМАНС, НДК

Ян Фабър е от най-големите имена в съвременните 
изкуства, не само в областта на изпълнителските, но и 
във визуалните – фотография, видео, рисунки, инста-
лации. Спектаклите му винаги имат силна визуална 
страна и детайлно разработена образност, предмет-
ност и материалност, изграждащи особена смислово 
натоварена среда. Сама по себе си тя може да функ-
ционира като инсталация. В „Щедростта на Тавита“ 
виждаме такава ярка визуална среда, която лаконично, 
но и красноречиво материализира един от основните 
елементи от красивата история за благодеянията на 
Тавита, която шие дрехи за бедните. История, която 
Ян Фабър разказва през тялото на изключителния 
Матео Седда. Хореографът има серия от подобни тан-
цови или театрални сола, създадени за определени ар-
тисти, които той нарича „войни на красотата”. В 
това търсене на красотата Фабър винаги се осланя на 
театрални инструменти, наративи, дори и не ясно 
проследими, но все пак добре символно представени. 
Дори и в танцовите му работи има силно изразен те-
атрален момент. И в това соло виждаме, че „разказът” 
е изграден от метафори и символи, но прекарани през/ 
сюблимирани в интензивно телесно присъствие и 
страхотна кинетична интелигентност, където 
всъщност се случва смисълът – на едно друго ниво, на 
нивото на красотата. 
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Какво ви привлече в пиесата „Защото на мама така 
й харесва” от Жолт Пожгаи?
Невъзможността на човека да намери истинското си 
лице е тема, която ме занимаваше в „Хенри IV“ на Луид-
жи Пирандело. От една страна, всеки те вижда по свой 
начин, от друга – ти се изгубваш през социалните мас-
ки, които сам си налагаш. Гледам на „Защото на мама 
така й харесва“ като на естествено продължение на 
работата си в “Хенри IV”.� И ако Пирандело изследва 
невъзможността на човека да открие себе си в екзис-
тенциален и философски план, при Жолт Пожгаи аз са-
мата видях възможност да развия работата си над 
тази тема не като болезнено страдание, а в комедиен, 
преувеличен до абсурд и ирония план. Пиесата „Защо-
то на мама така й харесва“ ни дава да разберем през 
една комедийна оптика, че мнимият ни живот ни от-
далечава от същностния или от този, който копнеем 
да имаме. В аристократичната къща на фамилия Джан-
утри семейството се е събрало, за да почете паметта 
на Салваторе, най-малкия син на госпожа Мария. Но ид-
ва един тайнствен непознат, който разкрива лъжата, 
в която живеят всички.
�
Поставяте пиесата в стила на театралната гро-
теска. С какво нейните похвати допринесоха за изра-
зяването на интерпретацията Ви?
Персонажите в пиесата са поставени в ситуация на 
принудителна лъжа. Театралната лексика на спектакъ-
ла съвсем естествено се прояви през гротеската. Най-
впечатляващото и кратко определение за гротеска 
според мен дава Вахтангов. Той казва: „Гротеска коми-
ческа, гротеска трагическа.“. Героите в тази пиеса 
преживяват като изключителна трагика това, че им 
се налага да се представят за такива, каквито не са. 
Когато си поставен в ситуация да играеш и пресъз-
даваш всеки ден отново и отново мним образ за себе 
си, няма как да не влезеш в клопката на ситуации, кои-
то да те предизвикат да се разобличиш и да бъдеш 
принуден да признаеш истината. Когато се предста-
вяш за някой друг, колкото и убедително да играеш 
тази роля, започваш да забравяш някои детайли от 

ГРОТЕСКА НА МНИМИЯ 
ЖИВОТ
ËÈËÈß ÀÁÀÄÆÈÅÂÀ, ÐÅÆÈÑÜÎÐ

ликата прие тази прекрасна певица. В кино концерта 
„Лодката на влюбените” ми направиха впечатление 
френският класически джаз и българските фолклорни 
песни, които деликатно се допълваха. Много хубаво се 
съчетават с красивата и изящна образност на немия 
филм на Епщайн. Същото така едно от събитията на 
фестивала беше „Щедростта на Тавита” на Ян Фабър – 
впечатляващ с виртуозността на изпълнителя спек-
такъл. Имахме удоволствието да видим в какво се със-
тои въздействието на екстатичния танц. Представ-
лението красиво хармонизира различни музикални еле-
менти и класически препратки в изпълнението, като 
прецизно ги съчета с идеята за раздаването. Истин-
ският творец е онзи, който дава всичко, и образност-
та на спектакъла предаде това, създавайки въздейст-
ващ контакт с публиката.

Материала подготви Румяна Моллова

С ПРИЯТНИ СПОМЕНИ 
ОТ ФЕСТИВАЛА
САВАС ПАЦАЛИДИС, ПРОФЕСОР В УНИВЕРСИТЕТА
„АРИСТОТЕЛ“, ФЕСТИВАЛ „ДЕМИТРИЯ“; 
ЧЛЕН НА БОРДА НА “CRITICAL STAGES”,  ГЪРЦИЯ

Какви са вашите впечатления от фестивалната 
програма?
Гостувам на фестивала за първи път, само за три дни и 
успях да гледам „Пияните“ и много ми хареса. Актьори-
те бяха много отвъд текста на Вирипаев, който нами-
рам за многословен и прекалено повтарящ се. Бих го 
нарекъл опасен текст, но актьорите са се справили 
прекрасно не само в това да го направят функциона-
лен, но и всеки да представи  интересен личен прочит. 
Това е от най-добрите представления, които гледах. 
Харесах и „Сфумато“. Аз съм гледал много техни спек-
такли, канил съм ги и на фестивала в Солун. „Нова биб-
лия“ е доста интересен и труден спектакъл. Въпреки 

че не познавах сюжета, представлението успя да ме 
включи като зрител. „Приятнострашно“ от Яна Бори-
сова е пиеса, която ако беше малко по-кратка, щеше да 
е по-добре. Имаше прекалено много елементи, които 
нямаха достатъчно време да се развият. Пиесата има 
много добри идеи, но й липсва икономичност, необхо-
дима й, за да бъде по-компактна. Актьорите работиха 
повече поотделно, отколкото в група. Не видях нужна-
та химия между тях. „Вечен“ беше интересно пъте-
шествие през цветове, пътешествие в тъмното, в 
което се налага да се довериш на някого, оставяш се в 
ръцете на някой друг. Беше интересно преживяване. 
Много ми хареса концертът с Маделин Бел – тя е на 76 
години, а е като млада дама! Определено оставам с 
много приятни спомени от фестивала и се надявам 
следващата година да остана за цялата програма.

Вие участвахте в конференцията „Картината на 
съвременния театър: между отворени и затворени 
общности“? Коя беше темата, която повдигнахте 
на нея?
Аз говорех за ситуацията в Гърция. Там наблюдаваме 
театър, който се е научил да живее без пари. За да оце-
леят, младите хора влагат много въображение. Те не 
могат да си позволят скъпи продукции. Постоянно ви-
тае въпросът: „Как да оцеляваме без пари?“. Това е 
трудно, болезнено, но и предизвикателно. То провоки-
ра въображението и мисълта. Не харесвам повечето 
спектакли, направени са много припряно, но има и доб-
ри, обещаващи. Както винаги се случва. Но има прека-
лено много представления, а това показва отново нер-
вността и желанието на много млади хора да напра-
вят театъра своя професия. От една страна, пазарът 
е много ограничен, а, от друга, всеки си казва: „Ще на-
правя свой спектакъл.“. Надявам се тези млади хора да 
имат шанса да правят театър с пари, но засега за мно-
зинството не се очертават такива възможности.

Въпросите зададе Елена Ангелова
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Театър Възраждане

ПУБЛИКАТА ИМА СЕТИВА 
ЗА ВИСОКОТО КАЧЕСТВО 
ВЕНЕТА ДОЙЧЕВА, ТЕАТРОВЕД

Вие сте редовен гост на фестивала. Какви са Ва-
шите впечатления от тазгодишното му издание?
Всеки фестивал предлага огромно разнообразие от 
събития; това е ценното и красивото и на Варненския 
фестивал. Аз искам да разделя на две части моите впе-
чатления. Първото е от теоретичната част, в която 
участвах – конференцията по повод 30-годишнината 
от основаването на Театрална работилница „Сфума-
то” и международната дискусия, посветена на въпроса 
за предизвикателствата пред театъра днес и разроя-
ването на публиките. На тях се проведоха сериозни 
разговори относно различни теми. Това, което се каза 
за Театрална работилница „Сфумато”, беше откроява-
не на най-разнообразни ценни приноси, очертаване на 
уникалния профил на този организъм в българския те-
атрален пейзаж и международното му място. Другата 
конференция също открои различни аспекти на въпро-
са защо понякога се получава така, че нарастването на 
количеството публика не води задължително ново ка-
чество на тази публика, нито по-високо качество на 
продукцията. Повдигнаха се въпроси, които се срещат 
във всяка театрална култура и практика днес и мисля, 
че разговорът беше много плодоносен. Със задълбочено 
осмисляне на това, че за да разберем публиката, тряб-
ва търсим и да проумяваме обществото и не бива да 
правим никакъв компромис с високото изискване за 
качество в художествен план.

Впечатлена съм от спектаклите, които гледах през из-
миналите дни. Искам да  откроя два, които са с обща 
пресечена точка – концертно-музикални изяви. Джаз 
концертът „Трибют на Рей Чарлс и Стиви Уондър“ с 
американската певица Маделин Бел беше с изключи-
телно качество и ниво. С огромно въодушевление пуб-

БЪЛГАРСКА СЕЛЕКЦИЯ

ОТЗИВИ

всички съчинени обстоятелства и истории. В този 
смисъл темата за лъжата е проявена по различен начин 
в степените на комичното при всички персонажи от 
пиесата.

Във Вашия спектакъл действието се развива пред 
голямо платно – копие на „Щастие земно, щастие 
небесно” от Тициан. Какви асоциации поражда то 
във Вас? 
Сценографският образ на спектакъла, който Васил 
Абаджиев предложи, не е само подчинен на изисквания-
та и представата ни, че действието се развива в 
италианския град Бергамо. Не гледам на сценографско-
то решение единствено като на опит на Васил да 
илюстрира чрез интериора вкуса, начина на живот и 

благосъстоянието на тази фамилия. „Щастие земно, 
щастие небесно“ е най-вече смислов и метафоричен об-
раз по отношение на темите в пиесата. Стремежът 
към щастие е характерен за всяко човешко същество, 
всички ние живеем с усещането, че то е непостижимо 
в този свят. Представата за щастие е ситуация, в коя-
то искаме да кажем „О, Миг спри!“. Нашата душа е веч-
ната връзка между земния и Божествения свят. Гледам 
на сценографската работа в спектакъла не в илюстра-
тивен, а в метафоричен план. Метафората осмисля 
копнежите, перипетиите и изпитанията, през които 
минават персонажите – респективно, самите ние.

Въпросите зададе Румяна Моллова
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Какви провокации постави пиесата пред Вас като 
режисьор?
Според мен пиесите на Чехов са верни копия на живота 
– в тях няма царства, царе, борба за надмощие, няма 
големи битки и т.н. Те са отражение на това, което 
сме всички ние, и може би едно от най-големите пре-
дизвикателства бе да се опитаме да създадем живот 
на сцената. Често героите на Чехов се интерпрети-
рат като метафора за нещо голямо, много важно и 
универсално, което не е грешно, но е въпрос на избор 
как да го представиш. Моята и на екипа цел беше да 
покажем, че всеки от тези герои е само човек, който се 
страхува от смъртта, старостта, самотата и кой-
то се радва на малките неща. От друга страна, струва 
ми се, че най-голямото предизвикателство е човек да 
намери начина да съживи всяка дума, която се произна-
ся на сцената, в смисъл на това тя да бъде част от 
говора, поведението и състоянието на героя. Пътят 
към такъв резултат изисква дълга работа върху самия 
текст заедно с актьорите. Всяко четене на глас на 

ДРАМА ЗА ИЗНАЧАЛНИТЕ ЧОВЕШКИ НУЖДИ
ÍÈÍÀ ÍÈÊÎËÈ×, ÐÅÆÈÑÜÎÐ

В ТЕАТЪРА НЕ СЕ ОСЛАНЯМЕ 
НА ОБЩОПРИЕТИ ИДЕИ
ИЪН ХЪРБЪРТ, ТЕАТРАЛЕН КРИТИК, 
ЧЛЕН НА БОРДА НА “CRITICAL STAGES”, 
ОСНОВАТЕЛ НА СП. “THEATRE RECORD”, 
АНГЛИЯ/ ФРАНЦИЯ 

Бихте ли се представили и разказали за целта на 
Вашето посещение на фестивала?
На фестивала съм за среща на борда на онлайн списа-
нието „Critical Stages“, което се издава от Междуна-
родната асоциация на театралните критици. Ще на-
пиша статия за фестивала в нашето издание. Като 
бивш президент на Асоциацията, аз съм посещавал 
много фестивали по света. Радвам се, че имам възмож-
ност сега да видя и „Варненско лято“.

Какви са впечатленията Ви от фестивалната 
програма?
Беше истинско удоволствие да гледам спектаклите 
от програмата – някои от тях бяха успешни, други не 
толкова. Пример за интересен театър е представле-
нието „Животът е сън“. Бях впечатлен от него още 
от самото начало – виждаше се, че е сериозно обмис-
лено представление, актьорите бяха много уверени в 
това, което правят. За такова ансамблово изпълнение 
ресурсите, които бяха използвани, изглеждаха малко, но 
артистите успяваха да създадат сценични картини, 
костюмите бяха интересни, а актьорската игра – 
прекрасна! Представление като „Приятнострашно“, 

макар да изгубих половината от смисъла, заради 
субтитрите, но само гледайки го – тази гола сцена и 
популярни български актьори, не създаде впечатление у 
мен.  

Какво е отношението Ви към темата на междуна-
родната конференция „Картината на съвременния 
театър: между отворени и затворени общности“, в 
която участвахте? 
Конференцията подбуди множество въпроси. В цялото 
това объркване, което виждаме около себе си, е успо-
коение да осъзнаеш, че ние не се осланяме на някакви 
общоприети идеи, с които всички са щастливи. Има 
някакво несъгласие с множество идеи – и приети, и 
неприети. Ние търсим решения както на глобално 
ниво, така и що се отнася до театъра. Мисля, че 
живеем в много интересно време – има усещане за 
огромна енергия и активност в повечето страни. В 
България също – отново давам пример с „Животът е 
сън“. Щом можете да си позволите да направите 
такова представление, има много какво да се каже за 
българския театър.

ВАРНА Е ПРЕКРАСЕН ГРАД 
ЗА ФЕСТИВАЛИ
ЕДУАРД МОРГАН, РЕЖИСЬОР И ДРАМАТУРГ, САЩ

Каква е целта на посещението Ви на фестивала?
Аз съм театрален режисьор и драматург и работя най-
вече в Съединените щати, но също и в Азия и централ-

написаното от Чехов носи нови прозрения за героите 
и точно това е най-голямото богатство на тези 
пиеси. В този смисъл бих могла да кажа, че най-голямо-
то предизвикателство в работата ми беше да имам 
търпение и да не бързам с преждевременни заключения. 
Мисля, че всички ние ще запомним този работен про-
цес. Имахме много време да общуваме с текста и това 
отвори много нови светове, които привидно не съще-
ствуват. 

Какви бяха Вашите първоначални намерения и про-
мениха ли се те процеса на работа?  
В крайния резултат не само на тази, но и на всяка моя 
постановка, има само частици от първоначалната ми 
идея. Това е защото идеите се надграждат и подобря-
ват в хода на работния процес, особено с актьорите. 
Както аз, така и моите сътрудници вярваме в дългите 
процеси, където идеите се коментират, променят и 
подобряват ежедневно. Аз не съм роб на първоначална-
та си идея и не настоявам да се осъществи на всяка 
цена. Хубаво е, когато сътрудниците по свой начин 
интерпретират всяка споделена идея, всеки чрез 
собствената си медия – сценография, осветление, 
актьорска игра... Интересувам се от театър, в който 
актьорът е на преден план и където историята е най-
важна, така че от самото начало сценографът, 
дизайнерът на костюми и светлинният дизайнер се 
фокусираха върху това естетиката на представление-
то да бъде в полза на актьорската игра и на ситуаци-
ята. Ние сме екип, който вярва, че чрез семплото се 
постига сложното. Когато ставаше дума за „Чайка“, 
още от самото начало бяхме сигурни, че трябва да 
докараме езерото на сцената.

Въпросите зададе Любомир Парушев

МЕЖДУНАРОДНА СЕЛЕКЦИЯ
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ЧАЙКА
Народен театър – Скопие, Северна Македония

Какво съвременно значение открихте в конфликти-
те и темите в Чеховата пиеса „Чайка“?
Конфликтите и темите на  „Чайка“ са сто процента 
съвременни – те общуват без проблем с днешната 
аудитория и продължават да са актуални. Мисля, че 
след стотици години хората отново ще ги преживя-
ват по подобен начин. Както повечето класически про-
изведения, „Чайка“ е пиеса за изначалните човешки нуж-
ди, а това Чехов го представя чрез най-базовите вза-
имоотношения между героите. Става дума за драма, 
която говори за несподелена любов – всеки е влюбен в 
някой, който е влюбен в някой друг. В този смисъл  
„Чайка“ е извънвремева история, към която човек 
лесно се привързва. Въпреки че начинът на живот днес 
в много отношения се различава от този от времето, 
когато са написани пиесите на Чехов, всички ние копне-
ем за взаимната любов и внимание. Всички герои в 
нашето представление копнеят за онзи кратък мо-
мент, в който любовта ще бъде възвърната поне за 
час. 

на Америка. Също така и преподавател и в момента 
съм стипендиант на „Фулбрайт“. За мен е добра въз-
можност да дойда не фестивала като част от опоз-
наването ми на българската култура. Гледал съм доста 
български театър и съм очарован от поканата.

Какво е впечатлението Ви от неговата програма?
Първото ми впечатление е, че Варна е прекрасен град 
за фестивали. Времето, в което се провежда фестива-
лът, е много благоприятно. Очевидно е, че се влагат 
доста грижи за нормалното му протичане – има едно 
ангажирано и грижовно отношение, за да се създадете 
необходимата обстановка за един добър фестивал.

От спектаклите, които успях да гледам, най-силно впе-
чатление ми направи „Макбет“ с режисьор Алесандро 
Серра. Познавам добре пиесата на Шекспир и ми беше 
много интересно – видях изключително силен физи-
чески театър. Също така ми хареса „Дивата патица“ 
на режисьора Крис Шарков. Излъчването на спектакъла 
на Тимофей Кулябин „Онегин“  беше направо зашеметя-
ващо. Не познавах работата на този режисьор. Него-
вият едновременно абстрактен и напълно приземен 
начин да се разкаже тази история беше поразителен.

Материала подготви Любомир Парушев

ОТЗИВИ
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8 юни, Пресцентър, ФКЦ
Международна конференция 

„Картината на съвременния театър: 
между отворени и затворени общности“
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Какво в „Стари времена” на британския драматург 
Харолд Пинтър Ви провокира да поставите пие-
сата?
Основното, което ме провокира, е една от темите в 
пиесата – комплексът за притежание и доминиране, 
крайното, остро желание за контрол върху ситуация-
та и хората попаднали в нея. Интересното в този 
текст е боравенето с миналото, явяващо се с качест-
вото на оръжие за контрол на настоящето. Игрите на 
паметта, спомените, които с течение на времето се 
трансформират и започват да живеят собствен жи-
вот.  Гледната точка на трима души, били на едно и 
също място и по едно и също време, е коренно различна 
и всеки има право да вярва и отстоява своята истина. 
Разбира се, жанрът, авторът, езикът, който се използ-
ва в пиесата, и не на последно място преводът на 
Галина Томова-Станкева, ме подтикнаха да я поставя.

Казвате: „Тълкуваме автора като абсурдист. А е 
тъкмо обратното – ние самите ставаме все по-
неискрени и използваме езика, за да прикриваме  
действителните си намерения и подбуди”. Какво е 
специфичното във Вашия подход към пиесата извън 
абсурда?
Драматургията на Пинтър може да бъде тълкувана 
като абсурдистка, но работейки върху пиесата си да-
дох сметка, че тя е своеобразна извадка на начина, по 
който много често ние общуваме в реалния живот. 
Отказът от споделяне на нашите реални намерения, 
превръщането на партньора отсреща в „противник“, 
използването на езика за прикриване или потвържда-
ване на предварително изградената представа, или 
пък за събиране на информация за „противника”, е ос-
новното, с което си служат и персонажите на Пинтър 

в общуването си. Диалозите при него много често са 
привидно „безсмислени, ежедневни разговори“, а реал-
но под този пласт стоят ясни, крайни предубеждения 
към другия. Всичко това съществува и в „Стари време-
на”, като основното оръжие е познанието на общото 
минало. 

През какви предизвикателства преминахте с актьо-
рите в пресъздаването на несигурния свят в пиеса-
та, в която нищо не е каквото изглежда? 
Двете актриси – Албена Павлова и Ана Вълчанова, за 
първи път работиха върху текст на този драматург, 
докато Димитър Баненкин е играл в друго представ-
ление по Пинтър. Първото предизвикателство беше 
да започнем да говорим на един език, тъй като начи-
нът, по който се води действието, реакциите на 
персонажите в различните събития, изграждането на 
конфликтите и резултатите от това са много специ-
фични. След това практически, на сцена, актьорското 
поведение не би трябвало да бъде битово-реалистич-
но. Самият Пинтър заявява, че при него персонажите и 
ситуациите са реалистични, но това, което прави, не 
е реализъм. Голямата трудност е в намирането на ба-
ланса. От една страна, представлението да комуники-
ра с публиката, да е четимо, и в същото време да е 
максимално близко до стилистиката на автора. Дълго 
време работехме по анализа на текста. Mисля, че този 
опит бе изключително полезен за актьорите и съще-
временно беше професионално предизвикателство, 
тъй като все по-рядко в съвременната българска сце-
нична практика има възможности да се работи върху 
Пинтър или по драматургия с подобни качества.

Въпросите зададе Румяна Моллова

ИГРИТЕ НА ПАМЕТТА
ÍÈÊÎËÀÉ ÌËÀÄÅÍÎÂ, ÐÅÆÈÑÜÎÐ

МЕТРОПОЛИТЪН ОПЕРА 
НА ЖИВО ОТ НЮ ЙОРК
„АИДА“ ОТ ДЖУЗЕПЕ ВЕРДИ 
С УЧАСТИЕТО НА АННА НЕТРЕБКО (АИДА), 
АНИТА РАЧВЕЛИШВИЛИ (АМНЕРИС), 
АЛЕКСАНДЪР АНТОНЕНКО (РАДАМЕС)

14.06/19:00  Зала 1, Фестивален и конгресен център

В рамките на програма „Интермецо“
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Сатиричен театър

ПАРАЛЕЛНА ПРОГРАМА ОТЗИВИ
ЕДИН ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ
ФЕСТИВАЛИ В БЪЛГАРИЯ
НЕЛИ СТОЕВА, 
ИЗСЛЕДОВАТЕЛ В СФЕРАТА НА КУЛТУРНИТЕ ПОЛИТИКИ

Вие сте културен анализатор и се занимавате с кул-
турни политики. Какви са впечатленията Ви от 
тазгодишното издание на фестивала от тази глед-
на точка?
Фестивалът продължава да бъде един от най-добрите 
фестивали в България. Изключително ценен е, защото 
дава възможност за сверяване на часовниците както 
на професионалистите, така и на публиките. Продъл-
жава да пази много добър баланс между спектакли, 
които са стриктно насочени към професионална об-
щност и имат за цел по-скоро да развиват компетен-
ции, и спектакли, които са предназначени повече за 
публиката и местната общност на Варна. За мен едно 
от позитивните неща във фестивала е, че той про-
дължава да бъде свързан силно със средата в града и 
успява да привлече публика въпреки нарастващата 
конкуренция в културната програма. Театралното 
„Варненско лято“ продължава да пази своето място и 
да има една от централните роли в културния кален-
дар на общината. В организационно отношение е също 
един от най-добре подготвените фестивали като 
цяло. И тази година ми прави впечатление, че органи-
зацията е близка до перфектната. Със сигурност има 
проблеми, но за външен човек те остават невидими.
 
Фестивалът е успял да създаде име, място и постоянна 
значимост сред зрителите си. Има хора, които пъту-
ват от други градове специално заради него; това е 
голямо постижение за български фестивал изобщо. 
Много бих искала да се разраства повече, защото малко 
или много остава в едни постоянни граници, което се 
дължи най-вече на финансирането. Надявам се някой от 
Община Варна или Министерството на културата да 
прочете това. Следващата година много би ми се ис-
кало да видя например спектакъл на Тимофей Кулябин 
на живо, защото това би било страхотно преживява-
не. И като цяло едни по-мащабни продукции да бъдат 
канени. Предполагам това е силно желание и на самите 
организатори. Има голяма нужда от подкрепата на 
институциите, които осигуряват публично финанси-
ране. 

Какви са според Вас предизвикателствата пред 
фестивала?
Привличането на нови публики е придружено с много 
трудности. Зрителите са по-скоро скептични към екс-
перименталните форми. Бих казала, че това е проблем 
на образователната ни система, от една страна, а от 
друга – независимите алтернативни форми не се 
насърчават в българския театър изобщо поради 
утвърдения механизъм на финансиране. Те са експери-
ментални, рискови и в някои случаи наистина има 
вероятност публиките да бъдат по-скоро отблъсна-
ти, а не привлечени. Но това е важно за развитието на 
самото изкуство. За да се развиват публиките, някои 
от тези спектакли би следвало да бъдат придружени с 
някакъв вид образователна програма. Освен това е 
необходимо постоянно да се работи с публиките, не 
само в рамките на фестивалните дни и седмици, а 
изобщо през цялата година. Тоест да се намери някаква 
форма, чрез която те да бъдат постоянно информи-
рани и ангажирани. Изначално е трудно да бъде откри-
та нова публика, а броят на зрителите не е толкова 
голям. Но пък е важно и като съдържание, и като разви-
тие – самите те са много важни, защото са лидери на 
мнения и привличат и други хора. 

Въпросите зададе Сияна Недялкова

ОЧАКВАЙТЕ
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