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КОРИЦА, I СТР. – Бойко Богданов (с кон, горе, четете на 29 стр.); Сара Кейн (четете на 33 стр.)

А`АСКЕЕР - Фондация „Аскеер“ 

ГОЛЯМАТА НАГРАДА 
ЗА ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС КЪМ ТЕАТРАЛНОТО ИЗКУ-
СТВО 
АСЕН ШОПОВ
ВОДЕЩА МЪЖКА РОЛЯ
Камен Донев за ролята на Семьон Семьонович Под-
секалников в „Животът е прекрасен“ по произве-
дения на Николай Ердман, постановка Александър 
Морфов, Народен театър „Иван Вазов“ 
ВОДЕЩА ЖЕНСКА РОЛЯ
Мая Новоселска за ролята й в моноспектакъла 
„Едно малко радио“ от Мая Новоселска, Стефан 
Москов и Борислав Стоилов, постановка Стефан 
Москов, Държавен сатиричен театър „Алеко Кон-
стантинов“ 
ИЗГРЯВАЩА ЗВЕЗДА
Весела Бабинова за ролята на Коля Лебедушкин, во-
еннослужещ първа година в „Нощна пеперуда“ от 
Пьотър Гладилин, постановка Явор Гърдев, Наро-
ден театър „Иван Вазов“ 
ПОДДЪРЖАЩА МЪЖКА РОЛЯ
Стефан Мавродиев за ролите на Баща, № 3 и Дън-
кан в „Любов и пари“ от Денис Кели, постановка 
Петър Кауков, Младежки театър „Николай Бинев“ 
ПОДДЪРЖАЩА ЖЕНСКА РОЛЯ
Теодора Духовникова за ролята на Мерилин в „Ръко-
махане в Спокан“ от Мартин Макдона, постановка 
Явор Гърдев, Народен театър „Иван Вазов“ 
СЦЕНОГРАФИЯ
Даниела Олег Ляхова за „Рицар на Светия Дух“ от 
Боян Папазов, постановка Маргарита Младенова, 
Народен театър „Иван Вазов“, и за „Завръщане 
във Витенберг“ от Георги Тенев и Иван Добчев, 
постановка Иван Добчев, Театрална работилница 
„Сфумато“ 
КОСТЮМОГРАФИЯ
Свила Величкова за „McBeth“ по Уилям Шекспир, по-
становка Стефан Москов, Младежки театър „Ни-
колай Бинев“ 
ТЕАТРАЛНА МУЗИКА
Калин Николов за „Ръкомахане в Спокан“ и за „Нощна 
пеперуда“ 
РЕЖИСУРА
Явор Гърдев за „Нощна пеперуда“ и за «Ръкомахане 
в Спокан»
НАЙ-ДОБРО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
„Нощна пеперуда“ 
СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА ДРАМАТУРГИЯ
„Завръщане във Витенберг“ от Георги Тенев и Иван 
Добчев 

ИКАР - САБ

СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРСКА МУЗИКА: 
Мария Илиева за концерта „10 години Лунен сън“ и 
сингълът „I Like“
ЗЛАТЕН ГЛАС ЗА ДУБЛАЖ:
Христина Ибришимова за „Забранения плод“
КУКЛЕНО ИЗКУСТВО:
„По ръба на небето“ от Веселка Кунчева и Ина Бо-
жидарова, режисьор Веселка Кунчева, Държавен кук-
лен театър – Пловдив
МАЙСТОРСКО ТЕХНИЧЕСКО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ: 
„Ричард III“ от Уилям Шекспир, режисьор Пламен 
Марков, Театрално-музикален продуцентски цен-
тър – Варна
ДРАМАТУРГИЧЕН ТЕКСТ 
Гергана Димитрова, Здрава Каменова – „Праехид-
но“ 
КРИТИЧЕСКИ ТЕКСТ
Авторски колектив: Николай Йорданов, Ромео По-
пилиев, Камелия Николова, Виолета Дечева, Йоана 
Спасова - „История на българския театър – т. 4. 
Българският театър между двете световни войни 
на XX век.“, Бан, Институт за изследване на изку-
ството
АВТОРСКА МУЗИКА ИЛИ ОРИГИНАЛНО МУЗИКАЛ-
НО ОФОРМЛЕНИЕ: 
Калин Николов за „Ричард III“ 
СЦЕНОГРАФИЯ:
Даниела Олег Ляхова за сценографията на „Рицар на 
светия дух“ и за „Завръщане във Витенберг
ДЕБЮТ:
Рая Пеева за ролята на Алис в „Отблизо“ от Патрик 
Марбър, режисьор Здравко Митков, Камерен теа-
тър „Възраждане“ 

ПОДДЪРЖАЩА ЖЕНСКА РОЛЯ:
Искра Донова за ролята на Джес в „Любов и пари“
ПОДДЪРЖАЩА МЪЖКА РОЛЯ:
Леонид Йовчев за ролята на Мервин в „Ръкомахане 
в Спокан“
ГЛАВНА ЖЕНСКА РОЛЯ: 
Мая Новоселска за „Едно малко радио“ 
ГЛАВНА МЪЖКА РОЛЯ: 
Стоян Радев за ролята на Ричард III в „Ричард III“ 
РЕЖИСУРА: 
Гергана Димитрова за „Праехидно“ от Здрава Каме-
нова и Гергана Димитрова, Организация за съвре-
менно алернативно изкуство и култура „36 майму-
ни“ и АРТРА
НАГРАДА ЗА ЦИРКОВО ИЗКУСТВО:
Ромил Драгомиров за дългогодишни успехи в облас-
тта на еквилибристиката и баланса.
НАЙ-ДОБЪР СПЕКТАКЪЛ:
„Рицар на Светия дух“
НАГРАДА НА АКТ-УНИМА:
Яна Цанкова - за особен принос в областта на бъл-
гарския куклен театър
НАГРАДА ЗА ЦЯЛОСТНО ТВОРЧЕСТВО:
Красимир Спасов - за изключителен принос в разви-
тието на българския театър. 

„ВЪЛШЕБНАТА ЗАВЕСА“ – Търговище

(Международен фестивал на спектакли за деца) 

ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА НАЙ-МАЛКИТЕ ЗРИТЕЛИ към 
класическото музикално наследство чрез средства-
та на театъра: 
„ПОЛЕТ, ПРОЛЕТ И ПРОЗОРЕЦ“ - Драматичен теа-
тър – Търговище
ЗА АКТЬОРСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРИОБЩАВАНЕ НА 
ТИЙНЕЙДЖЪРИТЕ към театралното изкуство в 
глобализиращия се свят:
„ЗАЩО ДЖОН ЛЕНЪН НОСИ ПОЛА“ от Клер Доуи
Международен културен театрален център „Ми-
никулт“ – Ростов на Дон, Русия, моноспектакъл на 
Юлия Кобец
ЗА АВТОРСКА МУЗИКА:
„АЛАДИН“ от Димитрий Голубецки
Драматичен театър „Сава Огнянов“ – Русе, компо-
зитор Пламен Мирчев – Мирона 
ЗА ТЪРСЕНИЯ в областта на съвременния театра-
лен пластичен език и образност:
„НА РЪБА“ - Театър „Атом“ – София
ЗА ЦЯЛОСТЕН СПЕКТАКЪЛ
„ЛЮБОВТА КЪМ ТРИТЕ ПОРТОКАЛА“ по Карло Гоци, 
Държавен куклен театър – Сливен

Национален фестивал на малките театрални 
форми - Враца 

ЗА РЕЖИСУРА
ПЪРВА НАГРАДА  на ИВАН ДОБЧЕВ за спектакъла 
„Завръщане във Витенберг“ 
ВТОРА НАГРАДА  на  Николай Поляков за постановка-
та на «Танго» от Славомир Мрожек – копродукция 
на Драматично куклен театър Враца и Театрална 
мрежа НЕТА
ТРЕТА НАГРАДА  на Петър Пейков за постановката 
„Бягство от Москва“ от Уилям Никълсън, поста-
новка на Драматичен театъра „Никола Вапцаров“ 
Благоевград. 
ЗА МЪЖКА РОЛЯ
ПЪРВА НАГРАДА на Пенко Господинов за ролята на 
Хор в „Завръщане във Витенберг“ 
ВТОРА НАГРАДА на Огнян Симеонов за ролите на 
Стомил в спектакъла „Танго“ и Аздак и Певецът Ар-
кадий Чхеидзе в спектакъла „Кавказкият тебеши-
рен кръг“ от Бертолт Брехт в Драматично-куклен 
театър Враца; 
на Малин Кръстев за ролята на Англичанина в спек-
такъла „Завръщане във Втенберг“ 
ТРЕТА НАГРАДА на Сава Георгиев за ролята на Еуге-
ниуш в спектакъла «Танго» 
ЗА ЖЕНСКА РОЛЯ
ПЪРВА НАГРАДА на Мая Новоселска за „Едно малко 
радио“ 
ВТОРА НАГРАДА  на Албена Чобанова за ролята на 
Алис в спектакъла „Бягство от Москва“ от Уилям 
Никълсън, постановка на Драматичен театъра 
„Никола Вапцаров“ Благоевград. 
ЗА СЦЕНОГРАФИЯ
ПЪРВА НАГРАДА на ДАНИЕЛА ОЛЕГ ЛЯХОВА за сцено-
графията и костюмите на спектакъла „Завръщане 

във Витенберг“ 
ВТОРА НАГРАДА – на Юлияна Войкова-Найман за сце-
нографията и костюмите на спектакъла „Бягство 
от Москва“ 
НАГРАДАТА ЗА НАЙ-МУЗИКАЛЕН И ПЕЕЩ АКТЬОР, 
връчвана от проф. Стефан Драгостинов, се при-
съжда на ансамбъла в спектакъла „Кавказкият те-
беширен кръг“ 
 
Международен фестивал на спектаклите за един 
актьор, BGMOT - Габрово

НАЙ-ДОБРА МЪЖКА РОЛЯ - АНДРЕ МОШОЙ (ГЕРМА-
НИЯ) ЗА „ИЗПОВЕДТА НА МАСКАТА“
НАЙ-ДОБРА ЖЕНСКА РОЛЯ - ЕЛЕНА АТАНАСОВА ЗА 
„SEX БЕЗ ЗАХАР“
 
Друмеви театрални празници „Нова българска 
драма“ - Шумен

В НАПРАВЛЕНИЕ „АВТОРСКИ ПРОЧИТ“ журито 
реши да не присъди Наградата за драматургия, а 
определи ДВЕ ПООЩРИТЕЛНИ НАГРАДИ: на Боян 
Папазов за пиесата „Амер“ и на Мирослав Христов 
за пиесата „Последната звезда“. 
ЗА ЦЯЛОСТЕН СПЕКТАКЪЛ
„Завръщане във Витенберг“ 
ЗА РЕЖИСУРА
Иван Добчев за „Завръщане във Витенберг“ 
ЗА СЦЕНОГРАФИЯ
Петър Митев за „Когато гръм удари“ от Пейо Яво-
ров, ДТ-Пловдив, режисьор Стайко Мурджев. 
ЗА МУЗИКА
Петя Диманова за работата й като вокален педа-
гог в „Когато гръм удари“ 
ЗА МЪЖКА РОЛЯ
Пенко Господинов за ролята му в „Завръщане във 
Витенберг“ 
ЗА ЖЕНСКА РОЛЯ
Светлана Янчева за ролята й в „Златни мостове 
и Секвоя“ от Константин Илиев, МГТ „Зад канала“, 
режисьор Бина Харалампиева. 
ЗА ЧУЖДЕСТРАНЕН СПЕКТАКЪЛ
„Оркестър „Титаник“ от Христо Бойчев, Класиче-
ски театър „Йоан Славичи“ от Арад, Румъния, ре-
жисьор Александер Хаусватер. 
Журито присъди и две награди, които нямат ма-
териално изражение:
 -  на целия екип, създал спектакъла „Гарфънкъл 

търси Саймън“ от Здрава Каменова и Калин 
Ангелов, копродукция на Театър „Арт ленд“ и 
Сатиричния театър „Алеко Константинов“, 
режисьор Калин Ангелов; 

 -  на актьорската трупа на спектакъла „Нова 
Библия – Суматоха“ по Йордан Радичков, ДТ-
Сливен, режисьор Маргарита Младенова. 

Двама са малко – трима са много - Пловдив 

(Международен кукленотеатрален фестивал) 

ЗА НАЙ-ДОБЪР СПЕКТАКЪЛ - „Изгубеният ключ“ 
на ДКТ-Видин, режисьор и сценограф Магдале-
на Митева, композитор Владо Ковачев и ак-
тьори - Аделина Ковачева и Красимир Колев
За високопрофесионална работа – режисьорката 
Катя Петрова и сценограф Станислава Кръстева за 
спектаклите „Приказка за Скитника-Крал“ в Столи-
чен  куклен театър и „Автобиография“ на ДКТ-Видин.
За актьорско майсторство - актьорския екип на 
спектакъла „Приказка за Скитника-Крал“ 

Максим

(Вътрешни награди на Театър „Българска ар-
мия“) 

ВОДЕЩА ЖЕНСКА РОЛЯ
Александра Сърчаджиева – за Катерина в „Железни-
ят светилник“
ВОДЕЩА МЪЖКА РОЛЯ
Ангел Генов – за Орландо дьо Боа в „Както ви харес-
ва“ и за Лазар в „Железният светилник“
ПОДДЪРЖАЩА РОЛЯ
Стефка Янорова – за Жената в „Сега или никога“; за 
Фебе в „Както ви харесва“ и за Стойна в „Железни-
ят светилник“
ЗЛАТЕН ЧУК
Отдел – помощник режисьори (“Т“) 

Т Е А Т Р А Л Н И  Н А Г Р А Д И  –  2 0 1 2
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200 пъти Валентин Ганев 
в „Контрабасът” от Патрик Зюскинд 
реж. Пламен Марков, НТ „Ив. Вазов”

„ДЕВОЛЮЦИЯ”
Идея и режисура Петър Пашов-младши

Театър „Ателие 313“
 Адрес: кв. „Красна поляна”, 
ул. „В. Д. Стоянов”, до бл. 7 
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Година LXVI, брой 10-12, 2012

Култивирането на актьор-
ския глас е парадоксално за-
нятие. Всеки ден актьорът 
разгръща цялостния си гласов 
потенциал, само за да го забра-
ви, да го придаде в жертва на 
тялото, да го изгори в кипящи 
чувства, настроения и емоции. 
Гласът е проводник на настро-
ения, чувства, мнения, израз 
на увереност или ограничение, 
той е източник на въздейст-
вия, както за говорещия, така 
и за слушателя. Наричам този 

феномен „пара-комуникация“. 
Актът на изговаряне се състои 
от глас и реч, и комуникацията 
е успешна само тогава, когато 
предаваната през тялото ин-
форация резонира в пара-кому-
никацията, излъчвана чрез гласа. 
Гласът изразява автентичния 
характер повече от речта, 
защото гласът се извайва от 
дъха и е неразривно свързан с 
емоциите. Вокалното обучение 
на актьорите не е въпрос на из-
граждане на качества. Гласът е 

Рубриката води д-р Антония Катранджиева

Из света на американския театърИз света на американския театър

КРЕАТИВНО ФАНТАЗИРАНЕ
Нови открития в култивирането на актьорския глас

Учредителен член и 
артистичен директор на 
„Центъра за култивира-
не на гласа и езика” в Ню 
Йорк; професор по теат-
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ровия глас”

Кристин Линклейтър

Кристин Линклейтър



3

66 години сп. „Театър“ – паметта на българския театър

пространство, което трябва 
да бъде отворено за да изплу-
ва идентичността. Вокалното 
обучение се гради върху осъзна-
тото дихание и отприщва пъл-
ния диапазон на индивидуална 
автентичност. Гласът е изве-
дено дихание, което анимира 
образа, заличава актьора и го 
принася в жертва на героя. Ак-
тоьрите трябва да работят 
над гласовете си комплексно. 
Не само за да бъдат чути на 
последния ред от зрителната 
зала. Гласът е термометър на 
истината. Ако гласът не отра-
зява вътрешния мир, пропит 
от инстинкти и емоции, исти-
ната не може да бъде разкри-
та. 

Гласът е каналът на откро-
вението, чрез който се разкри-
ват чувствата. Интонациите 
и инфлексиите на гласа – звуко-
вите вълни на пара-комуникаци-
ята се активират в дясното 
полукълбо на мозъка, речникът 
и частите на речта в лявата. 
Настроения и чувства, прово-
кирани от спомени, преживя-
вания извират из-под запечата-
ната повърхност на словото и 
се захранват от творческото 
въображение, което вдъхва жи-
вот на образа. Тези настроения 
и чувства са регистрирани в 
тялото. Гласът на тялото из-
вайва експресията на думите 
и поражда образите, преживя-
ванията, възприятията. Неза-
висимо от информационния ма-
сив, който обяснява образните 
функции на мозъка, от пракит-
ческа гледна точка въображени-
ето и паметта са плод на под-
съзнанието. От артистична 
гледна точка работата над го-
вора е време за преоткриване 
на мистиката на гласа. 

Новите открития в невро-

логията хвърлят светлина вър-
ху тъмните страни на съзнани-
ето, където се заражда гласът. 
Отживелият дуализъм за хеге-
монията на ума над тялото се 
подлага на остра критка сред 
невро експертите. Старата 
Декартова мантра: „Мисля, сле-
дователно съществувам“ се за-
меня с новото кредо: „Същест-
вувам, следователно мисля“. 
Интелигентността на тялото 
отключва гласа. Тялото и умът, 
душата и духът действат в 
тандем. За съжаление всички 
сме откърмени в образовател-
на система, изобилстваща от 
дуализми. Умът, логиката и ра-
ционалното мислене потискат 
емоциите в първите 20 години 
от живота ни. Не знаем как да 
се справим с емоциите, никой 
не ни е предоставил емоцио-
нално образование. В училище 
никой не ни обяснява, че всяко 
изговаряне на дума впряга цяла-
та причинно-следствена верига 
от сетива, емоции и дихание. 
Думите ни винаги излизат от 
лявото полукълбо през устата, 
едва докосвайки тялото. Като 
преподавател по техника на го-
вора работата ми е да свържа 
мозъка и тялото по сетивен, 
кинестетичен път. Търся откъ-
де тръгват задръжките в гласа, 
къде се скъсва връзката между 
мозъка и гласа. Търся как мога да 
се намеся адекватно като пре-
подавател и да изчистя канали-
те за проявление на емоцията, 
чрез диханието и гласа, така че 
драматичната вербална кому-
никация да излъчва автентич-
ност. 

Преподавателите по техни-
ка на говора търсят решения 
за подобряване на вокалната 
комуникация като идентифи-
цират физическите проявления 

на гласовите задръжки и огра-
ничения и се опитват да пре-
възпитат тялото да говори. 
Разработваме добре подкован 
арсенал от упражнения и стра-
тегии, за да премахнем блока-
дите. Учим студентите как да 
отпускат гърлото, челюстта и 
езика, които често автомати-
чески притъпяват емоционал-
ния израз. Караме студентите 
да тананикат или пищят, пла-
чат или шепнат, да танцуват 
през октавите. Възстановява-
ме пълния диапазон на дъха от 
тазобедрената област през 
диафрагмата и ребрата. Рабо-
тим, за да освободим тялото 
от неговите отбранителни ме-
ханизми, отваряме креативни-
те залежи на мозъка, от който 
блика еликсирът на творческия 
глас – емоцията и въображени-
ето. 

Но тъкмо в този момент 
отново идва бичът на реч-
та. Освободили сме гласа, но 
сега речта отново го сковава, 
впримчва го в клишета на изго-
варяне. Граматическите акро-
батики на лявото полукълбо на 
мозъка сподавят свободната 
тонална експресивност на дяс-
ното полукълбо. Рационалното 
нагаждане потиска интелиген-
тостта на тялото и емоции-
те. 

Сред многото начини на из-
граждане на образ най-значимо 
се откроява създаването на 
предварителния разказ – био-
графията на персонажа. Полз-
вайки широк набор от езико-
ви способи актьорът задава 
шесте въпроса за героя си в 
предлаганите обстоятелства: 
кой, какво, защо, кога, къде, как? 
В отговорите се съдържа ин-
формацията, която формира 
поведението и действията на 
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героя. За да дам възможност 
на актьора да разкрие още по-
дълбоки биографични пласто-
ве, допълвам този списък с още 
пет въпроса: какви са психоло-
гическите, персоналните, про-
фесионалните, политическите 
и философските факти за жи-
вота на образа. Често пъти 
актьорите са стимулирани 
предимно умствено – чрез тек-
стови анализ или биографични 
проучвания. От тях се изисква 
да транслират мозъчната дей-
ност в адекватно физическо 
или емоционално действие. Но 
ако думите се предадат чрез 
памет и емоции, те естестве-
но ще провокират определено 
действие. Сетивният път при 
овладяването на техниката на 
говора е най-верният начин за 
извличане на оригиналния глас. 
Новите открития в областта 
на неврологията разкриват гла-
са холистично, като енергиен 
център на персонална автен-
тичност. 

В отговор на тези нови тен-
денции въведох авторската 
техника „Креативно фантази-
ране“ с цел да провокирам свои-
те студенти, които започват 
работа над текст. Техниката 
ги образова в това да ползват 
интегрално ресурсите на лично-
то въображение, памет и емо-
ции, без да се осланят единстве-
но на интернетни рецепти или 

биографичен 
анализ. Ако 
актьорът съ-
умее да под-
чини думите 
на дъха, въ-
ображението 
естествено 
се отпушва 
и изгражда 
мост между 

съзнанието и позсъзнанието, 
където се крият паметта, об-
разното мислене и емоциите. 
Чрез метода на „креативното 
фантазиране“ подтекстът се 
придвижва от фон в преден 
план. „Креативното фанта-
зиране“ се практикува най-ус-
пешно в легнало и релаксирано 
положение на тялото. Актьор-
ът взима произволни думи от 
написания текст, които сами 
изплуват в съзнанието му и по-
падат в центъра на дишането. 
Думите срещат вибрациите 
на гласа в слънчевия сплит, ча-
крата (енергийно колело), коя-
то предава и приема импулси и 
е пряко свързана с човешкото 
„Аз“. Оттам се събуждат емо-
ционалните, сензорните и вис-
цералните моторни реакции. 
Породените от думите образи 
събуждат верига от спомени, 
преживявания и емоции. Посте-
пенно думите се комбинират 
в изречения, а изреченията в 
идейно-съдържателни фрази. 
Пораждат се различни образни, 
кинетични, сензорни идеи за 
неконвенционално пресъздава-
не на образа. Впоследствие се 
избистря и идейно-емоционал-
ното съдържание, и отделни-
те думи се подреждат според 
логическите действия на обра-
за. При заучаването на текста 
„креативното фантазиране“ 
дава достъп до подсъзнанието, 

докато съзнанието събира ин-
формация и нахвърля образните 
метафори, които се крият зад 
думите. Това не е просто запа-
метяване на текста, а по-скоро 
„учене чрез сърцето“. 

Станиславски казва: „Докато 
си фантазира актьорът визу-
ализира обстоятелствата и 
условията за живота на духа на 
неговия образ до най-тривиал-
ните детайли. Той се чувства 
като архитект на тази ново-
създадена роля. Това го плаши, 
радва, смущава. Той е активи-
ран. Това действие - дори само 
битуващо във въображението, 
е вече движение, живот“. 

Често се хващам как фанта-
зирам обстоятелствата и усло-
вията, чрез които трансформи-
рам изписаните на листа букви, 
в извиращи от тялото думи. 
Лягам в хоризонтално положе-
ние и си представям как мозъ-
кът, емоциите, дъхът и петте 
сетива пулсират в центъра на 
тялото – някъде под диафраг-
мата. Докато изговарям думи-
те, съветвам студентите:

–  допуснете думите в цен-
търа на дъха ви; 

–  позволете думите да съ-
будят образи: сензорни 
образи, свързани със звуци, 
допир, мирис или вкус; 

–  позволете на сензорните 
образи да отприщят чув-
ства и движения на тяло-
то; 

–  постепенно съединете ня-
кои думи във фрази, изрече-
ния; 

–  позволете им да възвърнат 
спомените, преживявани-
ята и емоциите на вашия 
образ; 

–  позволете им да обхванат 
дъха и гласа ви, да раздви-
жат тялото ви; 
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–  постепенно оставете зад-
ния разказ сам да се наниже 
в образи и метафори; 

–  отговорете на шестте 
основни въпроса: кой, къде, 
кога, какво, защо, как? 

–  потърсете и персонални-
те, психологически, про-
фесионални, политически 
и философски аспекти на 
образа.

Думите бавно се отпечат-
ват върху мозъчните вълни и 
изтъкават предварител-
ната история. Думите, 
които изговаряте, ще 
бъдат реакция на дейст-
вието, породено от асо-
циативната верига от 
образи. Нюансите на тези 
съставки одухотворяват 
дъха, извисяват гласа и 
отприщват мъдростта 
на тялото, откъдето из-
вира говорът. 

Ето и някои отзиви за сис-
темата от моите студенти: 
„Методът - казва актрисата и 
преподавател по техника на го-
вора Мелиса Барони, - провокира 
образното ми мислене и събуж-
да цяла верига от кинетични и 
висцерални импулси. Все едно, 
че до мен стои ментор, който 
ме раздвижва по най-непред-
сказуеми и неочаквани начини. 
Кара ме да се чувствам свобод-
на в кожата си и емоционално 
заредена, докато проследявам 
историята на образа“. А пък ак-
трисата Шийла Бандйпадхей, 
добавя: „Методът ме въвежда 
отвъд текста, към нещо много 
архаично и некултивирано, кое-
то ме накара да еквилибрирам 
с думите по най-учудващи на-
чини. Усетих как мигновено от-
ключи нещо дълбоко съкровено 
мое. Почувствах се уязвима и 
отворена. Беше внезапно раз-

крепостяване, като че ли някой 
ти изкарва въздуха с юмрук. Не 
беше интелектуално разчепква-
не на историята, а по-скоро ди-
ректна връзка с моето усеща-
не за образа тук и сега, всичко 
претворено чрез мъдростта 
на тялото, а не подвластно на 
интелекта на мозъка“. 

Все още стои въпросът как 
дъхът и гласът ескалират, за да 
уловят емоционалните окраски 
от потока на сензорни образи, 

извиращи от тяло към ум, от-
вън навътре, отвътре навън. 
Когато се работи с актьори 
най-важното е неволевата ак-
тивност на дъха да се отпри-
щи, за да може да взаимодейст-
ва с импулсите на мисълта, 
чувствата и желанието да го-
вориш без да си подвластен на 
организиран съзнателен муску-
лен контрол. 

Този въпрос, относно форма-
та, все още предстои да бъде 
разглеждан от неврологията, 
тъй като той съдържа сътруд-
ничеството на много умствени 
и телесни дейности, а учените 
са склонни да се профилират 
строго в една тясна област. 
Докато въпросът плува безте-
гловно в научното простран-
ство, позволявам си да разигра-
вам ситуации, в които успешно 
да свързвам паметта, емоции-
те и образите чрез дъха. 

Поетичната терминология, 
дадена от класическите не-
вроанатомисти за отделните 
области на мозъка, е неотра-
зима и образно красноречива. 
Поразява ме етимологията на 
думите „хипокампус“, „тала-
мус“, „амигдала“, „неокортекс“ 
и „медула облонгата“. Всички 
тези области са паракомуни-
каторите. „Хипокампуса“ има 
форма на морско конче, „Таламу-
сът“ на вътрешна стая, дори 

и канапе в това помеще-
ние. „Амигдала“ означава 
бадем. „Неокортексът“ 
е кората на дървото, а 
„Медула“ означава костен 
мозък. В един от диало-
зите си (Тимеус) Платон 
свързва костния мозък с 
душата, която пътува 
под формата на топлин-
на енергия през тялото 
чрез костите. Възможно е 

да има неврони и синапси, денд-
рити и аксони, които тръгват 
по етерните канали, за да от-
прищят „говорещото тяло 
в действие“. Дали актьорът 
трябва да се рови в аксиомите 
на неврологията? Не знам дали 
това е единственият начин. На 
небосклона блещукат нови на-
вигационни звезди към светия 
грал на творческата реч. Знам, 
че потапянето във вътрешно-
то пространство на „креатив-
ното фантазиране“ разкрива 
хоризонти на въображението, 
които обживяват стария ли-
неарен свят на логиката и гра-
матиката със свежите нюанси 
на нова холистична парадигма 
за речта. Мироглед, който не 
търси да фабрикува говорещи 
актьори, а звуковаятели. 

Превод: А. Катранджиева 
Сп. „American Theatre“ 

бр. - януари 2012, стр. 43 – 45
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Милена Михайлова

Само озаряването на сърце-
то с любов може да доведе до 
личностно себеоткриване, до 
спасение от жаждата за отмъ-
щение/убийство и до възкре-
сение на добрината в човека. 
Възкресение на невинната, от-
рано ранена и гневна душа на 
двайсетгодишно момиче, изо-
ставено от собствения си баща 
още преди да се роди, което в 
„Пустинен кръг“ (“Игра на живот 
и смърт“) от Димитър Кабаков 
безспирно се лута в своя обър-
кан, мрачен свят. С тази си нова 
пиеса драматургът прави своя 
режисьорски дебют на камерна-
та сцена на Младежки театър 
„Николай Бинев“, която неусет-
но се превръща в стаено, дъл-
боко интимно пространство 
за споделяне, за изповядване на 
една неспокойна душа. Търсеща, 
задаваща въпроси, мразеща, но 
и копнееща за близост с баща 
си, чийто дух, също така „не-
спокоен, търсещ и самотен“ го 
отчуждава от най-близките му. 
В гнева и в стремежа си към него 
Андреа допуска саморазрушител-

ни емоции (нараняващи и други 
хора) да ръководят живота й, 
което завършва с предизвикана 
от нея катастрофа и пребива-
ване на границата между два 
свята – този на сенките и този 
на светлината. 

Героинята разкрива вътреш-
ния си свят като в сън, бълнува-
не, говорене със самата себе си 
или в диалог, където спомени, 

лица от миналото и настояще-
то, непрежалима любов, тре-
вожни, гневни мисли, среща с 
божественото се стрелкат в 
съзнанието й, стават видими и 
за нас - своеобразни свидетели 
на себеанализирането й и поред-
ното й взиране в себе си. Словес-
ността в пиесата и на сцената 
се разгръща чрез поетична изказ-
ност, асоциативност, чрез фраг-
ментарно, кинематографично 
преминаване от сцена в сцена, 
чрез загатнати, а не буквално 
поднесени смисли, оставени на 
въображението и чувствител-
ността на всеки отделен чита-
тел/зрител. Текстът е болезнен, 
емоционално наситен, смислово 
сложен, залага на различни нива 
на „четене“ на сюжета и персо-
нажите, което изисква сериозно 
осмисляне и разгръщане на ню-
ансите в него чрез задълбочена 
работа на режисьора с актьор-
ите. Точно това обаче не е до-
край осъществено в спектакъла 
– има моменти, в които просто 
се изговарят определени репли-
ки (от младите актьори Благо-

М Е Л П О М Е Н А 

Б Е З  Г Р И М

Н А Ц И О Н А Л Е Н

ФОНД
К У Л Т У Р А

Рубриката 
се поддържа 

от фонд 
„Култура“

ПУСТИНЯТА 
В КОПНЕЕЩА ЗА 

ОБИЧ ДУША
„Пустинен кръг”(„Игра на живот и смърт”) от Димитър Кабаков, Младежки театър

Мая Бабурска в сцена от спектакъла
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веста Митева и Иво Аръков), 
без необходимите смислови ню-
анси и емоционална дълбочина в 
тях, което води и до известна 
едноплановост в актьорска-
та игра, а пиесата предполага 
многопластово присъствие на 
сцената. Допълнителна работа 
в тази посока би била от полза 
за истинското одухотворяване, 
съживяване на този стойностен 
драматургичен текст. 

Репликите в спектакъла се 
изговарят с преднамерена ба-
вност, отчетливост, взиране в 
разказа, самият разказ става жи-
вот, път… без извървяването му 
няма как да се продължи напред. 
Дървеният пумпал, задвижван в 
кръг от персонажите, сякаш от-
мерва времето, времето за раз-
казване, но и времето за живее-
не на този свят. Словото звучи 
като изведен навън „вътрешен 
живот“, истински, живо - дос-
тойнство на пиесата „Пусти-
нен кръг“. Актрисата, играеща 
Андреа (Благовеста Митева), я 
представя чрез фина психологи-
ческа плътност, въздействащи 
с автентичността си гласови 
модулации, силно експресивни 
мимики и вътрешна експресив-
ност, която може най-вече да 
се усети, излъчваща емоции на 
енергийно ниво. Необходимо е 
още по-осезателно „дълбаене“ в 
душевността на Андреа, което 
би могло да се постигне чрез вни-
мателно вслушване в същност-
та на текста и насищане на 
актьорската игра със смислово 
съдържание. Вътрешният свят 
на героинята се разгръща умело 
и чрез хореографията на Мила 
Искренова – танцуването, дви-
женията на Андреа/Благовеста 
Митева излъчват копнежност, 
желание за волност, свободен 
полет, на моменти напомнят 

и лутане, опит за бягство, през 
остри, резки движения прозира 
и гневът, яростта на изгубена-
та й душа. 

На сцената се изпълнява и 
оригинален дервишки танц (Ва-
сил Тосев), представляващ сво-
еобразна религиозна церемония, 
приближаване до Бога, одухот-
воряване, свързван с древното 
източно учение „суфизъм“ – про-
повядващо обич, толерантност, 
опрощение, стремление на чове-
ка да усеща любовта във всичко. 
Възможно ли е обаче тези източ-
ни ценности, светли стремле-
ния на духа да оцелеят в днеш-
ното бездуховно, прагматично 
време, където човеците все по-
вече мислят за материалното, 
за собствените си земни нужди, 
оправдаващи дори и злото, ако 
то спомага за защита на личния 
им интерес…? Отговорът на 
този въпрос зависи от всеки от 
нас - разказваната в „Пустинен 
кръг“ история дава мигове за се-
риозен размисъл, предизвиква 
и голяма тъга. Въртящият се в 
кръг дервиш танцува на фона на 
изпълнявана на живо мелодия на 
тръстикова флейта „ней“ (Онур 
Динчер), за която се вярва, че 
разпалва пламъка на Божията 
любов. В смисъла на спектакъла 
обаче мелодията й зазвучава и 
като стенание, непреодолима 
печал, миг на взиране в себе си, 
болка. 

Съществуването на Андреа 
е белязано от болезнена само-
тност, вътрешна пустота (съ-
щинска пустиня), недоверие към 
околните, невъзможност да по-
стигне силна обич към никого, 
въпреки копнежа й да бъде оби-
чана и да обича. Тя се чувства 
„куха, унищожена отвътре“, но 
причината не е само в нея (раз-
диращата сърцето й омраза към 

бащата й), а в базисния за цяла-
та пиеса проблем - изгубената 
взаимност между родители и 
деца, безотговорното разруша-
ване на семейното единение, 
следствие на което са деца със 
самотни души, без изградена 
ценностна система и светъл 
пример, път, който да следват, 
непознаващи родителска грижа 
и обич. Социално важна, болез-
нена тема, която се проявява 
и в нашето общество, като 
„Пустинен кръг“ е своеобразно 
продължение на предишния дра-
матургичен текст на Кабаков 
„Амарантос“, разглеждащ не 
по-малко болезнената тема за 
ранната бременност/аборти-
те при млади момичета, осъз-
наването или неосъзнаването 
на отговорността при създава-
не на нов живот, лишаването 
на децата от близост и любов. 
„Пустинен кръг“ надхвърля пред-
ставянето на „частен случай“ и 
придобива универсално значение, 
задава универсални, общочовеш-
ки въпроси чрез многопластова-
та си словесност и сложни, смис-
лово богати персонажи. 

Животът ни повежда в раз-
нородни посоки, защото всички 
сме божии чеда, но „ако Бог е лю-
бов, защо толкова много мразим 
– нали ни е създал по свой собст-
вен образ и подобие…“, пита 
в диалога си с Андреа младеж с 
престилка на майстор, въплъще-
ние на Твореца/Бог/Създателя, 
чиято работа е да разговаря с 
хората и да е до тях в опити-
те им да преоткрият себе си и 
да бъдат сътворени наново. На 
моменти този образ неусетно 
прелива и във фигурата на Баща-
та... баща, изоставил дъщеря си 
Мария… а в един миг, бълнувайки, 
и Андреа казва, че името й всъщ-
ност е Мария... В своята „игра на 
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живот и смърт“ тя общува и с 
човека, към когото изпитва ис-
тинска любов, но й е трудно да 
я изрази, да се отдаде изцяло, за-
щото отново и отново я връх-
лита страхът от изоставяне, 
а всички мъже, които среща, са 
своеобразно спомняне, провиж-
дане на болката и стремежа към 
непознатия баща. В тези роли 
се превъплъщава Иво Аръков, 
пресъздава ги умело/уверено, но 
са необходими по-категорични 
смислови нюанси и вчувстване в 
извеждането им на сцената. От 
твореца-създател, покровител, 
„пазител… архангел може би“, 
баща, лекар актьорът се превръ-
ща в поредното самотно съще-
ство, лутащо се в днешния обър-
кан свят. Лишен от родителска 
грижа и семейно разбирател-
ство, Михаил открива истинска 
взаимност единствено при сре-
щата си с Андреа. Те експеримен-
тират, играят си с живеенето в 
този свят, търсейки смисъла на 
съществуването. Той не пости-
га духовно израстване, истинска 
любов, заради безотговорно от-
даване на случайни „влюбвания“ в 
материалния свят, този, който 
може да се пипне, същото важи 
и за Андреа. Задълбаването в не-
материалното би значело пове-
че болка, а именно от това бяга 
нещастната й душа. Неслучайно 
и двамата са облечени с бели те-
ниски със смислово важно изобра-
жение на тях - „Витрувианският 
човек“ на Леонардо да Винчи. Из-
вестната му скица представля-
ва гола мъжка фигура в две раз-
положени една върху друга пози 
с разперени ръце и крака, едно-
временно намиращи се в кръг и в 
квадрат. Кръгът е символ на бо-
жественото, духовното начало, 
а квадратът е материалното, 
земното проявление на човека. 

За спасяването на човешката 
душа е от значение да се постиг-
не духовното живеене, кръгът 
да се запълни с истински духовен 
смисъл, а не с мрак и пустота, да 
се познае божественото - чис-
тата любов, добрината. Да се 
пречисти „освирепялата душа“, 
нараненото вътрешно „аз“ на 
човека. 

До духовното начало Андреа 
достига чрез общуване със сво-
ята баба Мария/Стара майка, 
която Мая Бабурска превръща 
на сцената в толкова вълнуващ 
образ. Тя е извечната жена, из-
началната майка, която умее да 
обича истински и да прощава, да 
закриля чедата си, въпреки всич-
ко. Говори на архаичен български 
език, облечена е в дрехи от ефир-
на бяла материя и сякаш идва от 
друг – по-добър и близък до Бога, 
до духовното извисяване свят 
(алюзия със Светата Майка). Из-
лъчва светлина, лицето й е оду-
хотворено, благо, спокойно, като 
на икона. Добрината и сълзите 
струят от очите й, наистина! 
Много силна актьорска игра на 
Мая Бабурска - впечатляваща ор-
ганичност, автентично вчувст-
ване в персонажа, вътрешна 
живост, многопластовост на 
чувствата/емоциите, които 
актрисата извежда чрез личния 
си дух и емоционалност. 

Андреа я позовава за помощ в 
сегашния свят и черпи от мъд-
ростта й, но и сама върви по 
своя път - за да възкръсне, всеки 
сам трябва да носи своя кръст, 
да се сблъска с болката, със 
собственото си „аз“, след което 
да изгради нов път, достигайки 
до прошката и постигайки ос-
вобождаване от раните на вре-
мето. Героинята на Димитър 
Кабаков се опитва да се измъкне 
от зловещия пъзел на мрака и да 

успокои душата и тялото си, из-

качващо се и слизащо от стълба 

с формата на буквата А в спек-

такъла (нов път, ново начало) 

– сякаш стълба, простираща се 

от земята до небето (алюзия 

със стълбата на Яков, получил 

закрила от Бога), където Андреа 

провежда разговорите си със 

Създателя. Тялото й обитава и 

две наклонени дървени конструк-

ции с разпилени букви върху тях 

– знак за тревожни мисли, за из-

губения смисъл в този свят, за 

търсенето на нов смисъл (фило-

софски плътна, носеща обобща-

ващи екзистенциални значения 

сценография на Лилия Бабунова 

и идейно богати, знакови кос-

тюми, оживяващи същността 

на персонажите). Полагането на 

крехкото моминско тяло там, с 

вдигнати настрани ръце, напом-

ня за разпятие (алюзия с разпяти-

ето на Божия син), за разпната 

от болка и мрачни мисли душа. 

Силна болка, като от отдавна 

забито копие, както казва за 

себе си Андреа. В бълнуванията 

си тя провижда кръст на хълма, 

на кръста е баща й, вижда и себе 

си там. И на двамата душите са 

им опустели, ранени. А и на сама-

та Андреа й предстои да стане 

майка, но дали тя на свой ред е 

готова да поеме отговорност 

за детето си… 

Единственият изход е любо-

вта и опрощението в сърцата. 

Така и „пустинният кръг“ ще се 

преобрази и ще достигне до бо-

жественото, до добрината в 

душите, не до омразата. Ще се 

изпълни с нови надежди. И със 

светлина. Възможно е и духов-

ното да надвие материалното. 

Но кога? „Не ме питай… не знам 

кога (…) безкрайна е стълбата 

към светлината“. 
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МАРИЯ 
САПУНДЖИЕВА

Актриса 
на свободна практика

първи стъпки в театъра: 
Влязох в Детска драматична студия към 

театъра във Варна във втори клас с името 
на майка ми. Написала своето име на молба-
та, като отишла да ме записва за кандидат-
стване, и на сцената ме извикаха като „Пенка 
Сапунджиева”. Решх, че сигурно все пак става 
дума за мен и излязох да си казвам материали-
те. А на изпита искаха всичко като във ВИТИЗ: 
стихотворение, част от проза, песен, танц... 
Бяха пак такива кръгове... Тежки изпити бяха. 
Като ме приеха казах на майка ми: „Майко, 
влязох в театъра с твоето име!” и оттогава 
взех да вярвам, че тя ми е някакакъв ангел-хра-
нител.

Ръководители на Детската драматична 
студия във Варна бяха братя Данаил и Райко 
Райкови, които водеха и самодейния Куклен 
театър „Щурче”. Когато пораснахме и станах-
ме девети-десети клас, от Детската студия 
отидохме в „Щурче”. Братя Райкови първи на-
правиха куклен театър с ултравиолетовите 
лампи и тези постановки бяха фантастични. 
Изпращаха ни да пътуваме непрекъснато с  
правителствени делегации и да  представяме 
българското изкуство пред света. В края на 
представлението, когато публиката видеше, 
че целият спектакъл го правят деца, занемя-
ваше. Викаха ни многократно на бис.

Непрекъснато репетирахме, научавахме 
много интересни неща, печелехме най-прес-
тижни международни награди. Така неусетно 

пораснахме и дойде време за кандидат-сту-
дентски изпити. Бях се влюбила в театъра 
и реших да кандидатствам във ВИТИЗ. Един-
ствена от нашето семейство аз вярвах, че 
ще стана актриса - никой друг не вярваше. 
Много скептично гледаха на тази моя мечта 
моите родители, но никога не  ми попречихи, 
напротив, винаги и във всичко са ме подкрепя-
ха. Мисля си, че точно така трябва да се въз-
питават децата - да им се даде възможност 
сами да избират, а в същото време да знаят, 
че винаги могат да разчитат на семейство-
то си. Иначе и двамата ми родители нямат 
нищо общо с театъра. Татко е инженер, а по-

Родена е на 6 юни 1969г. Завършва 
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1992г. в 
класа на проф. Атанас Илков. В периода 
1992 - 2000 г. играе в Първи частен те-
атър „Ла Страда“ и Малък градски теа-
тър „Зад канала“. 

През 2000 - 2008 г. е част от актьор-
ския състав на Народен театър „Иван 
Вазов“. От 2008 г. е актриса на свободна 
практика и участва в постановки на сто-
лични, а също и като гост в извънсто-
лични театри. Освен в театъра, Мария 
Сапунджеева е любимка на зрителите и 
от участията си в шоу програми по те-
левизията. 

От 2008г. се занимава и с преподаване 
като художествен ръководител на група 
по актьорско майсторство в Актьорски 
школи МОНТФИЗ – София. Носителка е 
на наградите „Икар“ и „Аскеер“.
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късно е завършил и икономика. Мама беше аку-
шерка. Много ми е дала и баба, но точно тя 
беше най-против да следвам във ВИТИЗ. Баба 
имаше голям талант - пееше като професио-
нална певица, даже навремето са искали да я 
записват в Радио София, но баща й не я пуснал. 
И тя беше наследила този скептицизъм - „ак-
тьор къща не храни”. Празна професия беше  
за нея актьорството. Беше религиозна жена. 
Като ме скъсаха първата година във ВИТИЗ си 
призна, че палела свещи и се молела да не ме 
приемат. После като видя как страдам, започ-
на да пали свещи и да се моли да ме приемат. 
На втората година мен ме приеха. Влязох в 
класа на Атанас Илков, а той работеше в екип 
с Юлия Огнянова. Така още двама големи тво-
рци влязоха в живота ми. Бях благодарна, че 
първата година не ме приеха във ВИТИЗ, защо-
то иначе нямаше да работя с Атанас Илков и 
Юлия Огнянова. Разбрах, че съм попаднала при 
точните хора.  Юлия Огнянова водеше режи-
съорите, които правеха с нас своите откъси 
и по този начин четири години можех да я сре-
щам и да работя и с нея.

първите учители:
Като влязох във ВИТИЗ си дадох сметка, че 

повечето необходими за професията качест-
ва, братя Райкови бяха възпитали в мен още 
в детството: отдаденост на работата, дис-
циплина, самодисциплина, самовзискателност, 
работа в екип и главното - безрезервна любов 
към театъра, завинаги! Много хора от това 
студио избраха актъорството за професия: 
Мариус Куркински, Невена Бозукова, Христо 
Колев, Петър Антонов, Анелия Дюлгерова и 
много други са възпитаници на Детската те-
атрална студия и театър „Щурче“ на братя 
Райкови. Те бяха не само големи педагози, но 
и творци с международно признание. Райко 
беше режисъорът, а Данаил-художникът - той 
правеше всички декори, всички кукли. В Швеция 
беше получил Голямата награда за сценография 
за декорите на „Бяла приказка“. Тези декори мо-
гат да се видят като илюстрации в книжката 
с „Бяла приказка“ на Валери Петров, издадена 
през 1977г. от издателство „Отечество“. 

Репетирахме много, през лятото ходехме 
на лагери и там също готвехме постановки. 
Вземахме участие и в изработването на кукли-
те и декорите, и много се гордеехме с нашия 
труд. „Щурче“ имаше международно призна-
ние. Непрекъснато ни канеха и много пътува-
хме. Представяхме България пред света, но 
нашите учители имаха много високи крите-
рии за театрално изкуство и нямаха амбиция-
та да правят от нас професионални артисти. 
Много пъти са ни казвали: „Искаме да стане-
те възпитана публика и да обичате театъра. 
Нищо повече!“. Даже, когато се подготвяхме 
за ВИТИЗ, те не знаеха. Тайно се подготвяхме, 
защото щеше да ни е срам от тях, ако не ни 
приемат. Разбира се, те после научаваха, че са 
ни приели и много се радваха. 

Като дойде демокрацията братя Райкови 
ги забравиха, както се случва обикновено в 
България. Дълги години те представяха лице-
то на България пред света, а после ги изгониха 
от aтелието, изхвърлиха куклите и декорите, 
правени с толкова любов, спечелили толкова 
награди... Постъпиха много грозно с тях. 

какво дава и какво отнема театърът: 
На човека, който се занимава с театър, не 

може да му е скучно. Театърът ти дава нещо, 
което животът може и да не ти даде, играеш 
всяка вечер и си в някаква друга реалност. Ос-
вен това актъорът продължава да репетира Братя Райкови 
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и да работи върху ролята и след като излезе 
от театъра – мисли за това, а подсъзнанието 
му работи даже, докато спи, и всяка роля е 
различна. Театърът обогатява самия актъор 
и има такава сила, че може да го превърне в 
личност. A днешното време страда от липса-
та на личности и това е сериозен проблем. Ак-
тъорът не може да не обича хората - самото 
естество на нашата работа е такова - ние 
работим, опознавайки човешките души. По 
себе си виждам как това ме сближава с хората. 
Като остарееш и дойде време да умираш си 
казваш, че не си си загубил времето напразно. 
И още нещо - в моето изкуство (театърът) 
никога не си сам, то е колективно, което пък 
му е хубавото. Аз съм свикнала с много хора и 
работата ми доставя удоволствие. 

Има, разбира се, и неща, които биха могли 
да те притеснят. Винаги съм „завиждала“ на 
мъжа ми, който е художник и чака музата да 
му дойде, за да седне да работи. А мен никой 
не ме пита в 9 часа сутринта имам ли муза, 
нямам ли – аз трябва да съм готова и да за-
почваме репетиция. Освен това художници-
те работят сами и с никого не трябва да се 
съобразяват. Твориш сам! Няма режисъор, 
няма колеги, а пък аз трябва да се съобразявам 
с много хора, за да постигна това, което ис-
кам. Една наша прекрасна лекарка, която дава-
ше дежурства в Народния театър, казваше:“ 
Това, с което се занимавате, е най-вредно за 
здравето!“. Театърът иска да гориш в него и 
остава много малко време за семейството ти, 
за роднините, няма празници, няма делници..., 
т. е всичко това, което го имат нормалните 
хора. Нормалните казвам, защото актъорите 
трябва да носят малко лудост... Та всички се 
прибират от работа в 17 ч., ние в 17 излиза-
ме, в неделя всички почиват – ние отиваме на 
репетиция, въобще сме някакви на обратно. 
През лятото всички почиват един месец - ние 
три. 

един разказ за сляпото момиче Моли Суи-
ни, драматична роля, с която Мария спечели 
сърцата на публиката и наградата „Икар“ 
за 2010:

Над образа на Моли Суини работих с голя-
ма любов. Текстът на пиесата е великолепен 
и е огромно удоволствие да го произнасяш. 
Една жена и двама мъже (Тодор Близнаков и 

Стефан Иванов), които не общуват помеж-
ду си на сцената, разказват историята на 
Моли Суини от три гледни точки. В процеса 
на работа над ролята научих много неща за 
света на незрящите, навлизах все по-дълбоко 
и по-дълбоко, чувствах нещата, които ние не 
познаваме, а тези хора преживяват ежеднев-
но. Имам писмо от автора на пиесата. Много 
се развълнувах, такова хубаво писмо ми беше 
написал!... За спектакъла беше научил от ир-
ландския посланник, който дойде да ни гледа и 
много ни хареса. Авторът на пиесата Брайън 
Фриъл е на 90 години и живее в Дъблин. За него 
казват, че е ирландският Чехов. В „Моли Суи-
ни“ с един брилянтен текст той ни показва 
големите проблеми на нашето време. Това, че 
се гледаме, а не се виждаме, че си говорим, а не 
се чуваме, че се опитваме да си помагаме, но 
не се обичаме. 

Пиесата излезе в Сливенския театър в 
2010г., през лятото на 2011 г. я играхме във 
Варна, а за 2012 г. сме поканени на новата ка-
мерна сцена на театър „Адриана Будевска“ в 
Бургас. 

Много ми се иска да организираме благот-
ворителни представления в София, а сред-
ствата да предоставим на незрящите, които 

М. Сапунджиева в „Моли Суини“ от Брайън Фриъл, 

реж. Б. Чакринов, ДТ – Сливен
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учат в Медицинския институт. Надяваме се 
да ни предоставят зала. 

на щат или на свободна практика: 
Винаги съм вярвала, че актъорът е „свобод-

на валенция“, свободен човек, както е музикан-
тът, художникът. Иначе имам доста дълъг 
стаж на щат. Винаги обаче природата ми се е 
бунтувала, когато се е налагало да се задържа 
на една място някъде и никога не съм остава-
ла затворена в една сграда, винаги съм играла 
и във външни продукции. В крайна сметка ре-
ших, че няма нищо страшно и мога да проб-
вам да изляза на свободна практика. Когато 
у човек „тлее огънчето“, трябва да се появи 
някаква искра, за да се разпали, а при мен я раз-
пали едно интервю на Норбеков, в което го 
питаха кои хора според него умират щастли-
ви. Той отговаря, че това са хората, които са 
работили на щат, защото животът им ми-
нава равно, без рискове и сътресения. Изпъл-
няват малките си задължения и получават „за-
хърче“ или „бомбонче“, но...: „Тези хора нямат 
върхове и спадове, нямат риск в живота си и 
не могат да се развиват, защото зависят от 
някой друг, а не от себе си“. И това ме накара, 
както казва хубавата българска поговорка „да 
се взема в ръце“. Казах си: „Вземи се в ръце и 
живей така, че да зависиш само и единствено 
от себе си“. 

преподавател по актьорско майсторство 
в школите на МОНТФИЗ:

Братя Райкови ни дадоха едно прекрасно 
детство и това е причината аз да започна 
да се занимавам с деца в МОНТФИЗ – дадох си 
сметка колко много съм получила от тези мои 
учители, как са осмислили детските и младеж-
ките ми години и си казах:“ Защо пък аз сега да 
не направя същото за други деца?“. Водя две 
групи на възраст между 14 и 18 години. Всяка 
събота и неделя сме заедно и е прекрасно. Ко-
гато не ми е възможно да отида (както беше 
като участвах в две премиери, които излиза-
ха на много близки дати през май), с тях ра-
боти режисьорката Гергана Тодева. Както 
беше при нас в „Щурче“, и тук има младежи, 
които решиха, че искат да следват актьор-
ско майсторство. Миналата година двама от 
групата влязоха в НАТФИЗ – Актьорско май-
сторство за куклен театър при Дора Рускова 
и Актьорско майсторство за драматичен те-

атър при Иван Добчев. 
Много е тъжно, когато желанията на деца-

та се разбиват в административни прегради. 
Това се случва сега във Варна с новото „Щурче“. 
Един от възпитаниците на братя Райкови, на-
шият колега Христо Колев, се зае да продължи 
тяхното дело във Варна. Сега във Варна има 
театър „Щурче“ и той е негов ръководител. 
Бори се да му дадат един запуснат трафо-
пост, който беше свърталище на наркомани. 
С двете си ръце, с помощта на други само-
дейци от „Щурче“ и частни доброволци-спон-
сори направиха ремонт, оборудваха сцената, 
реставрираха куклите. От една развалина на-
правиха прекрасна камерна сцена, с всичко не-
обходимо за професионален театър. Там мина-
лото лято играхме „Моли Суини“. Сега отново 
децата и художественият ръководител са на 
път да прекратят заниманията си, защото 
общината във Варна им иска страшно висок 
наем. Вместо да се насърчават такива ини-
циативи и да се отпускат средства, хората 
се чудят как да съберат парите, които им ис-
кат. Толкова ли не може Варненската община 
да се погрижи за своите деца, които с такъв 
ентусиазъм и безрезервна любов са се отдали 
на едно прекрасно и облагородяващо занима-
ние с изкуство? Дано успеят да се справят с 
проблема и продължат заниманията си. 

за работата в телевизията, за това как 
се прави смях и кой разсмива Мария: 

Що се отнася до тв програмите според 
мен успехът на едно телевизионно шоу зави-
си в най-голяма степен от добрия сценарий. 
Сценаристите са изключително важни. Кога-
то ти дадат добър текст, това веднага те 
вдъхновява. Как се прави смях ли? Според мен 
не можеш да се смееш на нещо, без да те забо-
ли, но се преборваш с болката и й се надсми-
ваш. Драма и комедия е едно и също – зависи 
само от гледната точка, ако имаш, разбира 
се, сетивата за това. 

Мен много ме е разсмивал не само в живо-
та, но и на сцената нашият голям актьор 
Велко Кънев. Спомням си в една черна комедия 
(“Призраци в Неапол“), Велко играе главната 
роля, а останалите му се привиждаме. Аз играя 
много нещастна жена: мъжът й я изоставил с 
две малки деца, след нея се влачат и окаяните 
й родители, а тя търси мъжа си да го върне 
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при семейството. Децата я подлудяват, ро-
дителите я тормозят, тя е вечно на ръба на 
нервна криза, иска да се самоубива. Отгоре на 
всичко ходи облечена в черно. Много трагично 
изглеждахме цялото семейство. И така ние - 
призраците на Велко - се мотаме около него, 
аз се влача в трагичен вид, изглеждам трагич-
но, а той през цялото време правеше всичко 
възможно да ме разсмее, после напускаше сце-
ната и ме оставяше сама. Ужасно беше - не 
съм се мъчила толкова да не избухна в смях ни-
кога през живота си. Разсмее ме, излезе там 
от един шлиц и ме остави да ми гледат сеира. 
И ме вижда как аз се гърчотя, защото тряб-
ва да играя драматично. И аз, защото не мога 
да се сдържа, започваха големи мъки, колегите 
също се заразяваха, смехът е много заразител-
но нещо, и наставаше просто ад. А Велко седи, 
седи, гледа и като види, че съм вече на предела 
да се изкикотя, излиза и продължава действие-
то. Никога не ми каза защо го прави. Може би 
искаше да ни покаже, че не трябва да прекаля-
ваме с „трагедията“, но беше голямо изпита-
ние… До рев ме е докарвал. 

Последните театрални премиери, в които 
участвам, са две пиеси с променени заглавия: 
„Особености на руската любов“ (пиесата е 
„Сирена и Виктория“ на известният като кла-
сик на съвременната руска драматургия Ал. Га-
лин) и „Кастинг за мъже“ (пиесата е „Лизелота 
и месец май“, която се играе при пълни сало-
ни в цяла Европа и е на унгарския драматург 
Жолт Пожгай). Заглавията промени „незнай-
но кой, незнайно защо...“. Така и не разбрахме. 
Иначе и двете пиеси са много хубави. Пиесата 
на Галин е комедия за нашето време с обър-
натите ценности и морал: преклонението 
пред парите, липсата на любов... Диалогът е 
прекрасен. Удоволствие е да се работи с та-
къв текст. Постановката е копродукция на 
Сливенския театър и театър Ариел в София. 
Играя с М. Миланова и Г. Кадурин, режисьор е 
Васил Василев. 

Пиесата на Жолт Пожгай е постановка на 
Пловдивския театър. Играем я в Плодив и Смо-
лян, а през новия сезон ще дойдем и в София на 
сцената на „Сълза и смях“. Аз играя жената, а 
Герасим Георгиев (Геро) – шестимата кандида-
ти за сърцето й. Режисьор е Богдан Петканин. 
Пиесата е много дълбока – за човешките вза-

имоотношения и невъзможната любов, колко-
то смешна, толкова и тъжна, колкото абсурд-
на, толкова и реална. 

от какво се страхува и в какво вярва:
Аз бях много бясно дете и само едно нещо 

можеше да ме удържи: имах едно любимо оде-
ялце, синьо, с катерички. Пазех го до студент-
ските си години и даже ми го изпратиха в Со-
фия като започнах да следвам. 

Като не слушах ме плашеха, че големите 
жълти кранове от строежите, ще се протег-
нат през прозореца и ще ми вземат одеялце-
то. Това беше единственото, което ме спира-
ше да не правя поразии. И до ден днешен не ги 
обичам тези кранове! 

В какво вярвам ли? Вярвам, че всичко е енер-
гия. Може би и защото естеството на наша-
та работа е такава – енергийна – прехвърля-
ме енергия към публиката. Даже лекуват деца 
с театър - деца с психически проблеми. Явно 
това изкуство има и някаква лечебни свой-
ства. Влизайки в друга роля, се опитваш да се 
справиш и със собствените си проблеми. Има-
ме един колега, който казва: „Хайде, почва се 
представлението - бъди проводник на Божия-
та енергия!“, а ние питаме:“ Какво - провод-
ник или полупроводник?“... 

Но извън шегата аз съм убедена, че в нас, хо-
рата, има много сила, въпросът е как я използ-
ваме. Вярвам, че мислите на човека са много 
силна енергия и той може да постигне много 
неща, но може и да съсипе много неща - според 
начина си на мислене. Положителните мисли 
ще доведат положителни дела, положителни 
резултати, и обратно.. Вярвам също, че не 
само на себе си, а и на други хора можеш да 
помогнеш, когато работиш винаги с положи-
телни мисли. Разбира се, отрицателните се 
опитват да пробият, но те трябва да бъдат 
елиминирани и това да бъде ежедневно уп-
ражнение. Както тялото се упражнява, за да 
развива мускули, мозъкът също трябва да се 
упражнява ежедневно, за да развие позитивно 
мислене. 

към читателите:
Пожелавам им да се усмихват, да мислят ху-

бави работи и да вярват в доброто, защото 
само по този начин държавата и всичко оста-
нало може да се оправи. 

Невена Фетваджиева
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Виенските празнични седми-
ци (Wiener Festwochen) е един 
от най-важните и престижни 
театрални фестивали. Създа-
деният през 1951 година между-
народен фестивал се провежда 
традиционно през май и юни; 
тази година в австрийската 
столица гастролираха 36 теа-
трални и музикални продукции 
от 24 страни. Програмата на 
тазгодишното издание (от 11 
май до 17 юни) беше добре ба-
лансирана комбинация от мал-
ко познати на европейската 
публика творци от Латинска 
Америка (Колумбия, Мексико, 
Аржентина, Чили) и световно 
известни имена – Саймън Мак-
бърни, Люк Бонди (интендант 
на Виенските празнични седми-
ци), Ариан Мнушкин, Кристоф 
Марталер. 

Актрисата Кейт Бланшет 
беше обектът на най-засилен 
медиен интерес на тазгодиш-
ния фестивал, превърна се в 
„рекламно лице“ на Виенски-
те празнични седмици. Много 
шум за нищо? В никакъв случай. 

Кейт Бланшет участва още 
като студентка в предста-
вление по пиесата на извест-
ния немски драматург Бото 
Щраус „Големи и малки“ (1978 
г.). Тя не може да забрави този 
текст и десетилетия по-къс-
но се превъплъщава в образа 
на главната му героиня Лоте-
Коте пред препълнени зали 
в Сидни, Лондон и Париж. За 
първи път в немскоезичното 
пространство спектакълът 
„Големи и малки“, режисьор Бе-
недикт Андрюз, продукция на 
Sydney Theatre Company, бе по-
казан на Виенския фестивал. В 
пиесата графичната дизайнер-
ка Лоте-Коте от Саарбрюкен, 
около 30-годишна, безработна 
и страдаща от раздялата с 
мъжа си, преминава през раз-
лични ситуации, където тя 
винаги е чуждо тяло. Лоте се 
опитва да установи контакт 
със заобикалящия я свят, неиз-
менните й провали протичат 
като странни епизоди със сюр-
реалистични и абсурдистки 
елементи. В драматургичната 

структура нарушената кому-
никация се изразява в моноло-
гизиране на диалогичната из-
казност. Лоте-Коте често се 
сблъсква с един нежелан събе-
седник – шизофреничното ехо 
на собствения й глас. Тя е зах-
върлена в една студена, ковар-
но изобретателна в очерта-
ването на граници, среда. На 
сцената се сменят фрагменти 
от жилища и сгради: подвиж-
ни панели с прозорци и врати; 
самотна бяла кабина – вход на 
жилищен блок. Контурите на 
един свят, готов всеки миг да 
се разпадне в плътно обгръща-
щата го чернота (сценогра-
фия: Йоханес Шютц). Лоте се 
промъква покрай прозорците 
на чужди спални, намесва се в 
разговора на съпружеска двой-
ка преди дръпнатата завеса 
да прекрати странната сре-
ща. Тя се лута в лабиринта от 
стаи и врати на бившето си 
жилище, среща мистериозни 
персонажи; търси пролука в об-
кръжаващото я безразличие и 
апатия. В една от най-силните 

ФЕСТИВАЛИФЕСТИВАЛИ

К. Бланшет/Лоте-Коте

КЕЙТ 

БЛАНШЕТ

WIENER 

FESTWOCHEN
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сцени на спектакъла Лоте се 
опитва да установи контакт 
с приятелка от миналото, 
като отправя заклинания-мол-
би към домофона на стърча-
щия като тотемен стълб вход 
на жилищен блок. Препъва се 
непохватно из зиг-загите на 
ведомствени бюра; разговаря 
с непознати на самотни спир-
ки. Кейт Бланшет извежда 
образа на Лоте-Коте от соци-
ално-историческия дискурс на 
пиесата. Нейната героиня е 
изгубено и беззащитно дете, 
социален аутсайдер, мъдър дух 
и светица – текстът е изпъл-
нен с библейски препратки. Ак-
трисата виртуозно съчетава 
първичния импулс да се удивля-
ва отново и отново на заоби-
калящия я свят с рационалния 
избор след всеки съдбовен удар 
да обърне другата си страна. 
В тричасовия спектакъл фило-

софската сърцевина на текста 
се разтваря в изключителния 
пърформанс на Кейт Бланшет 
в елегантно иронична балада 
за странстванията на една 
светла душа из не особено 
уютния земен пейзаж. В рам-
ките на фестивала в култовия 

виенски киносалон „Гартенбау-
кино“ бяха показани много от 
филмите на К. Бланшет: „Ели-
забет“, „Авиаторът“, „Вави-
лон“, „Записки по един скандал“, 
„Няма ме“, „Странният случай 
с Бенджамин Бът“

Ивета Гонаус

К. Бланшет в сцена от спектакъла

АКЦЕНТИАКЦЕНТИ

„Европейска театрална работилница“ - така 
беше наречен театралният форум, който се 
проведе за първи път в Русе. Създаден като съв-
местна идея на директора на Русенския драма-
тичен театър Орлин Дяков, на Театър „София“ 
– Ириней Константинов, на Театър „Одеон“ – Бу-
курещ, Румъния – Дорина Лазар, на Театър „Тудор 
Виану“ – Гюргево, Румъния – Мирча М. Йонеску, на 
театъра в Хайделберг, Германия – Холгар Шулце, 
форумът има идея да сложи началото в Русе на 
разрастващ се във времето мащабен междунаро-
ден форум, на който да се създават условия за кан-
дидатстване по европейски програми за театър 
и финансиране на общи проекти в тази насока. 
Работилницата всъщност смени като съдържа-
ние и форма провеждащият се в няколко издания 
Международен фестивал „Театрален пристан на 
голямата река“. Бяха представени спектаклите: 

на Театър „София“ – „Коварство и любов“ от Фр. 
Шилер (реж. Стайко Мурджев), на Драматичен 
театър – Русе – „Господарката“ по произведения 
на А.П. Чехов (реж. Орлин Дяков), на театър „Оде-
он“ – Букурещ“ – „Пирам&Тисба 4 Ю“ по „Сън в лят-
на нощ“ на У. Шекспир (реж. Александру Дабижа). 

Ярък акцент на срещата бе създаденият спе-
циално за случая съвместен спектакъл на Русен-
ския театър и театъра в Гюргево – „Господин 
Леонида и опозицията“ от Йон Лука Караджале. 
Този фарс в едно действие беше изигран: в пър-
вата си част като остра комедия от румънски 
актьори и една българска актриса (реж. Орлин 
Дяков), а във втората – като тотална драма 
от двама български актьори и една румънска ак-
триса (реж. Сорин Мисирианцу). Беше предста-
вен и сборник от пиеси, преведени на български. 

Крум Гергицов

Нов международен театрален форум в Русе
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Дори и в преситения от добър театър Ню 
Йорк винаги има място за творческо инова-
торство и интелектуална провокация. Това са 
несъмнено двете доказани качества на Оувър-
граунд Физикъл Тиътър Кампъни (Overground 
Physical Theatre Company), чийто нов експе-
риментален спектакъл „Екоцентричен“ беше 
представен в Манхатън Муувмънт енд Артс 
Сентър (Manhattan Movement and Arts Center) на 
21-и и 22-и юни т.г.. Театралната група е основа-
на в България през 1991 г. и се премества в САЩ 
през 2002, където е осъществила повече от 40 
оригинални спектакъла, построени на основата 
на ангажираща драматургия, сакрални търсения 
и стилистиката на танц-театър (tanztheater). 
Водена от българската режисьорка и хореограф 
Антония Катранджиева, която е кореспондент 
на списание „Театър“ в Ню Йорк, трупата се 
радва както на растящото внимание на аме-
риканската публи-
ка и критика, така 
и на многократни 
международни изя-
ви. Още преди офи-
циалното си пред-
ставяне в сърцето 
на Манхатън, част 
от „Екоцентричен“ 
беше поканен да 
участва в интер-
дисциплинарната 
програма „Преосми-
сяне на прогреса“ на 
организацията за 
обмяна на интелек-
туални идеи TED в 
сътрудничество с 
Кънектикът коли-

дж. През декември, „Екоцентричен“ е поканен 
за две представления в Колумбийския универси-
тет (Columbia Universitym) в Ню Йорк. 

„Екоцентричен“ разказва историята на де-
вет съвременни жени, които живеят в консу-
маторски и егоистичен свят, криейки своите 
фобии и пристрастявания между стените на 
изолираните си градски апартаменти. Техни-
ят урбанистичен екзистенциален „капан“ е 
разклатен от две символични фигури - фантас-
тичният пеещ асансьор Ел’ийв и клошарката 
Пенелопа, един постомодерен разказвач и мис-
тичен „корифей“ на този архитипен женски 
„хор“. В сюрреалистична непоследователност 
и абстрактни танцови развития, действието 
преминава през различни времеви и простран-
ствени нива: от жилищната сграда се пренася в 
аукционна къща, където се разпродават органи-
те на Земята, оттам навлиза в темпоритъма 

ЕДИН ЕКОЦЕНТРИЧЕН СПЕКТАКЪЛ 
В ЕДИН ЕГОЦЕНТРИЧЕН СВЯТ:

„Екоцентричен” на Оувърграунд Физикъл Тиътър Кампъни, Ню Йорк

СВЕТ ЪТ Е МАЛЪКСВЕТ ЪТ Е МАЛЪК

„Екоцентричен”
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на стоковата борса, събира се в монологичното 
пространство на личните противоречия и же-
лания на героините, или се разширява в пасто-
ралните и лиминални територии на античните 
мистерии. Такава динамична трансформация на 
пространството създава всеобхватно усещане 
за принадлежността на човечеството към близ-
ката и тайнствена реалност (а също и памет) 
на планетата Земя, както и за присъствието 
му в една еволюираща и целенасочена Вселена. 
Ритуалното пътешествие на героините през 
действителни и въображаеми места, тяхното 
въплътяване в различни антични и модерни ар-
хитипове, в крайна сметка възстановява пре-
къснатите им връзки с природата и духовното. 
„Екоцентричен“ разработва чрез алегория, фан-
тазия и постмодерен хумор идеята за симво-
личното връщане на човечеството в общия му 
земен дом. 

Спектакълът на Оувърграунд развива тема-
та за екологията по един холистичен и мета-
форичен начин, наблягайки на значимата връзка 
на човека с природата, която, ако се разруши, 
причинява физически, социални, и психологиче-
ски катаклизми. Жанрово определена като „ек-
зистенциална танц-драма“, пиесата използва 
политически и идеологически препратки като 
средство за гротескното изобразяване на при-
чините за разрива между човека и Земята. На-
помняйки за видимите и метафорични стра-
ни на природата, „Екоцентричен“ настоява за 
култивирането на „екология на съзнанието“ и 
развиването на проницателност, интелект и 
интуиция за историческите и геофизически про-
цеси в света. Спектакълът открива непознати 
значения на понятието „екоцентричен“, което 
в дискурса на литературната екокритика обик-
новено предпоставя доминиращата роля на 
природата и нейните ценности, и отрича хомо-
центричната идея за света. Според Оувъграунд, 
да бъдеш екоцентричен означава да си настроен 
многосетивно към „живота“ на неживата при-
рода, като непрекъснато преоткриваш детски-
те си възприятия, въображение, любопитство 
и съпричастност към околната среда. Екоцен-
тричност е да умееш да чуваш „музиката“ на 
природата и вселената, да се потопиш в ритъ-
ма на едно универсално - многонационално, кул-
турно и планетарно - движение, както и да пре-
създадеш тази музика в оригинална артистична 

форма. Не на последно място, „Екоцентричен“ 
напомня за простичката формула на живота: да 
се грижим за природата така, както се грижим 
за собственото си тяло и да култивираме себе 
си - да се трудим физически и засяваме с високи 
идеи „почвата“ на човешкия прогрес, така как-
то култивираме и засаждаме земята. 

Посланията на „Екоцентричен“ получават 
ярък сценичен израз чрез уникалния стил на тру-
пата, който съчетава танц, драма, музика и 
видео арт, за да атакува всички рецепции на 
естетическото възприятие. Движенията на 
актрисите-танцьорки е повлияно от идеите 
на модерния и етно-съвременен танц, изве-
дени в нова стилистика чрез уникалната тех-
ника на движение „natural artflow“, създадена и 
внедрена в работата на трупата от Антония 
Катранджиева. Следвайки енергийния поток на 
физическа реакция, от създаването на импулса 
за движение до естественото му преминаване 
във вибрационната мембрана на тялото и осъ-
ществяването му във времето, изпълнителите 
предоставят завладяващо усещане за ритуално 
присъствие, за една религиозна отвореност и 
чувствителност на тялото към пулсациите 
на видимото и невидимо пространство. Съ-
жителството на съвременност и архаичност, 
за което танцът и постмодерният текст до-
принасят, е допълнено от специално избраната 
от диригент Дора Христова музика от репер-
тоара на Мистерията на българските гласове. 
Освен записите на българските народни песни, 
аранжирани в сложна класическа полифония, 
музиката на „Екоцентричен“ включва и живо 
изпълнение на сирийската певица Бизан Торон, 
което синтезира източни мотиви и чужди му-
зикални влияния. Съставът на „Екоцентричен“ 
включва представители на осем националности 
и е с преобладаващо българско участие. Освен 
създател на спектакъла, негов режисьор и хоре-
ограф, Антония Катранджиева влиза в главната 
роля на митичната Пенелопа. Видеодизайнът е 
осъществен от Ана и Калин Иванови, дългого-
дишни сътрудници на трупата. Костюмите са 
дело на Антоанета Атанасова. Драматург на 
спектакъла е Весела Стоева-Уорнър, асистент 
по костюмите е Христина Христова, а концеп-
туалният арт дизайн е предоставен от Невена 
Атанасова. 

Весела Стоева-Уорнър
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В ГРИМЬОРНАТАВ ГРИМЬОРНАТА

 - Кои са вашите учители 
в професията, която упраж-
нявате? 

- Започнах професионал-
ната си дейност в Пловдив-
ския драматичен театър. 
Първият ми учител се казва-
ше Христо Найденов. Той ме 
въведе в занаята, като ми 
показа всички негови тънкос-
ти. 

- А защо предпочетохте 
Сатиричния театър? 

- Работила съм 32 години 
в Киноцентъра, като съм 
участвала в редица продук-
ции като перукер и гримьор. 
Работата в киното е мно-
го по-тежка от тази в те-
атъра. Умората от дългия 
работен ден оказва своето 
влияние. В театъра е по-спо-
койно, той е с друг статут. 
Разликата между филмова    
продукция и постановка е 
огромна, съответно и напрежението е различно. 
Щом постъпих на работа в театъра, бях доста-
тъчно добре подготвена за това. Изискванията 
и фината обработка на перуките, брадите и 
мустаците ми помогнаха да подобрявам и усъ-
вършенствам работата си. Сега мога да кажа, 
че театърът избра мен, а не аз него. Това е от 
най-важните събития в моя живот и същевре-
менно е едно от най-щастливите, защото вина-
ги съм се надявала да работя в тази среда. 

- С кои актьори от Сатиричния театър сте 
работили най-много? Те проявяваха ли капризи и 
недоверие? 

- Недоверие между нас никога не е имало. Ако 
то съществуваше, съвместната ни работа не 
би били успешна. Работила съм дълги години с Ва-
сил Попов, Стоянка Мутафова, Татяна Лолова, 

Йорданка Стефанова и мно-
го, много други... 

- В театъра всички ви на-
ричат приятелски „Пепа“... 
А какво бихте споделили с 
читателската аудитория 
за Стоянка Мутафова и Та-
тяна Лолова? Отнасяха ли 
се с почит към вашата про-
фесия? 

- Какво мога да кажа за 
тях!... Те са неповторими и 

като хора, и като актриси. 
Винаги са се отнасяли с ува-
жение и доверие към мен и 
моята работа. Стоянка Му-
тафова е неповторима, как-
то винаги, и в новия спекта-
къл „Столетие“. 

- Разкажете ни някоя ин-
тересна случка, свързана с 
онези актьори от Сатира-
та, с които сте работили 
най-много? 

- Имам много забавни 
моменти с тях. Докато се играеше постанов-
ката на „Боговете“, Никола Анастасов идваше 
при мен, за да му сложа уши и нос. Всеки път ме 
молеше да не ги лепя, защото не понасял лепило-
то. И все казваше:“ махни ги, защото ме правят 
още по-грозен!“, а аз му отговарях:“ не си грозен, 
много си хубав“, а той:“ айде, айде, не ми прави 
вятър!“... Имала съм много комични ситуации и 
с Калата (Георги Калоянчев). Всички актьори, с 
които съм работила, са невероятни професио-
налисти. Много ги обичам, а и те мен. Именно 
на това се дължи успехът в работата ми в теа-
търа. Трябва да има разбирателство и доверие 
между актьор и перукер, за да върви работата. 
Аз много високо ценях и драматурга Станислав 
Стратиев – неповторим, голям талант! 

Валентина Михайлова

ПЕНКА (ПЕПА) АТАНАСОВА
гримьор-перукер в Сатиричния театър

Пепа със Стоянка Мутафова

Пепа с Татяна Лолова
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КАКВО? КАКВО? КАКВО? КАКВО? КАКВО?КАКВО? КАКВО? КАКВО? КАКВО? КАКВО?

Камерна сцена 
„СТОЯН 

КАМБАРЕВ”

На 15 септември 2012 г. във фи-
лиала на Варненския драматичен 
театър беше открита камерна 
сцена на името на един от най-
значимите съвременни театрални 
режисьори у нас Стоян Камбарев 
(1953 – 1998). В последните годи-
ни от живота си Камбарев постави 
на варненска сцена  изключително 
силните   спектакли „Черна дупка“ 
(1994) и „Майката. Васа Железно-
ва 1910 (Клямзинският продавач)” 
(1995). „Той остави много дълбок 
отпечатък у всички колеги, имали 
шанс да се докоснат до него. Това 
е паметта – от родител към дете 
или от някого, който се е появил в 
живота ти и те е променил”, каз-
ва актрисата и арт директор на 
ДТ Варна Веселина Михалкова. От-
криването се осъществи със спек-
такъла „Паметта на водата” от 
Шийла  Стивънсън, превод Теодора 
Давидова, постановка и музикална 
среда Стоян Радев, сценография и 
костюми Мира Каланава, фотогра-
фия и дизайн на плаката и програ-
мата Симеон Лютаков.

Йосиф – синът на Стоян Камбарев 

и Деси Тенекеджиева

Стоян Камбарев
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TETE-A-TETETETE-A-TETE

БЛИЗНАЦИТЕ 
ДАРИН И ДЕЯН АНГЕЛОВИ

Актьори в Народен театър „Иван Вазов”

– Вашият баща Ангел Ан-
гелов е дългогодишен актьор 
в трупата на пернишкия
театър и негов директор за 
известно време. Това ли бе при-
чината и двамата да изберете 
тази професия? 

ДАРИН АНГЕЛОВ: Върху нас 
не е упражняван родителски 
натиск. Сами избрахме профе-
сията си. Тя дава възможност 
да изразиш себе си и на друго 
ниво. 

ДЕЯН АНГЕЛОВ: Това бе един-
ственото, което можех да 
правя, поради младежкия си 
мързел. А освен това учехме 
пантомима при проф. Васил 
Инджев и Александър Илиев. 

ДАРИН АНГЕЛОВ: Но не ни об-
ръщаха внимание и прозряхме, 
че в България човек не може 
да се изяви чрез пантомима. 
Затова се обърнахме към кла-
сическото театрално образо-
вание. Завършихме актьорско 
майсторство в класа на проф. 
Стефан Данаилов през 2004 г. 

– И как се озовахте в Мла-

дежкия театър? 
ДАРИН АНГЕЛОВ: По покана 

на Георги Кадурин, който тога-
ва бе директор, а по-късно и на 
Владимир Люцканов. Бях сту-
дент във втори курс, когато 
ми предложиха да играя в „Пи-
нокио“. Постановката бе ста-
ра, излязла още през 1979 г. Ро-
лята на Пинокио първоначално 
е играна от Никола Стефанов, 
а по-късно от Иван Бърнев. 

ДЕЯН АНГЕЛОВ: Всъщност 
ние и двамата още от сту-
дентските си години сме на 
сцената. Участвахме в различ-
ни спектакли на Народния те-
атър. През 1999 г. Александър 
Илиев ни покани да играем в не-
гов спектакъл в Перник, така 
че имаме и стаж в провинция-
та. 

– Винаги ли и двамата участ-
вате в дадена постановка? Как 
се чувствува всеки един от вас, 
когато на сцената до него е 
собственият му брат? 

ДЕЯН АНГЕЛОВ: Чувствам 
сигурност. Ако нещо сбъркам, 

знам, че брат ми ще поеме не-
щата и ще направи каквото е 
необходимо, за да бъде всичко 
точно на 100 процента. 

ДАРИН АНГЕЛОВ: Безспорно 
собственият ми брат е най-до-
брият партньор. Дори когато 
искаме да импровизираме го 
правим едновременно, без да 
сме се уговаряли преди това. 
Всичко е като при тениса – има 
кой да ти подаде. 

– В какви пиеси предпочита-
те да играете? 

ДЕЯН АНГЕЛОВ: Предпочи-
там нов и интересен театър. 
Харесвам театъра, който пра-
ви Александър Морфов. 

ДАРИН АНГЕЛОВ: Един от на-
шите преподаватели в НАТФИЗ 
„Кр. Сарафов“, актьорът Иван 
Налбантов, казваше, че театъ-
рът бива два вида – фалшив и 
заразителен. Обичам зарази-
телния театър и театъра, 
който прави Александър Мор-
фов, защото той предизвиква 
да бъдеш артист-хамелеон: да 
разплакваш и да разсмиваш.

 Дарин и Деян Ангелови са родени на 30. VІІІ. 1980 г. Завършват НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, като пър-
воначално учат пантомима, а по-късно се преместват в класа по актьорско майсторство на проф. 
Стефан Данаилов. Още от студентските си години играят на сцената на Младежки театър 
„Николай Бинев“ и Народен театър „Иван Вазов“. В Младежкия театър участват в спектаклите 
„Пинокио“ (където Дарин играе главната роля), „Мечо Пух“, „Копче за сън“, „Оливър“, „Дванайсета 
нощ“, „В ледовете“, „Честна мускетарска“, „Черна комедия“, „Страхотни момчета“, „Островът на 
съкровищата“, „Двамата веронци“. На сцената на Народен театър вземат участие в спектакли-
те „Бурята“, „Кралят елен“, „Зимна приказка“, „Хъшове“, „Дон Жуан“, „Животът е прекрасен“. Игра-
ят и в „Облогът на Паскал“ на сцената на Театър 199.
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ДЕЯН АНГЕЛОВ: Ето напри-
мер, сега играя в спектакъла 
на Деси Шпатова „Идиот“ на 
сцената на Народен театър. 
Това е друг тип театър, доста 
авангарден. Разбира се, в теа-
търа трябва да има експери-
менти, да има разнообразие и 
ние трябва да се борим за иде-
ята. Това е като в спектакъла 
„Хъшове“ на Алек-
сандър Морфов 
– да си готов да 
умреш за идеята! 

– Други предпо-
читани режисьо-
ри? 

ДАРИН АНГЕ-
ЛОВ: Обичам ре-
жисьори, които 
знаят какво ис-
кат. Ние, актьор-
ите, сме малко ла-
билни и сме като 
децата. Когато 
виждаш, че режи-
сьорът не знае 
какво иска, и ти 
самият се обър-
кваш. Имахме удо-
волствието да иг-
раем в спектакли 
на проф. Крикор 
Азарян, Владимир 
Люцканов, Петър 
Кауков, Стили-
ян Петров, Петър Пашов - в 
Младежкия театър получихме 
възможността да се развием 
като актьори. 

ДЕЯН АНГЕЛОВ: Актьорът 
е необработен камък. Ако по-
падне в добри ръце, е готов 
да направи чудеса и да учуди 
дори сам себе си. Така стана в 
„Хъшове“. Бяхме съучастници в 
едно събитие. Отначало ни се 
струваше, че е малко скучно, но 
когато видяхме идеята на ре-
жисьора и тръгнахме след нея 

разбрахме, че пиесата е стра-
хотна. 

ДАРИН АНГЕЛОВ: Имахме 
екип. Идеята се изясни по вре-
ме на работата над спектакъ-
ла и историята, която авто-
рът разказва, служи само като 
повод, за да кажем на публика-
та онова, което имаме като 
послание. 

– Какво мислите за парт-
ньорството на сцената? 

ДАРИН АНГЕЛОВ: В Младеж-
кия театър, освен че работи-
хме с много добри режисьори, 
имахме и великолепни партньо-
ри. Театърът е колективно из-
куство. Дори и в моноспекта-
къл някой трябва да ти пусне 
музиката и осветлението на 
сцената, а това е партньор-
ство. 

ДЕЯН АНГЕЛОВ: Театърът 
започва от късането на биле-

тите пред залата и свършва 
с измиването на сцената след 
спектакъла. Без качествено 
партньорство не може да има 
добър спектакъл. 

– Като ново попълнение в 
екипа на първия наш театър, 
какво е предизвикателството, 
което този театър поставя 
пред вас? 

ДЕЯН АНГЕЛОВ: 
Тук започваме от-
начало. Благодарни 
сме на Георги Каду-
рин и на Владимир 
Люцканов, защото 
точно те ни дадо-
ха възможността 
да бъдем водещи 
актьори в състава 
на Младежкия теа-
тър. Но след като 
ни поканиха в На-
родния, решихме 
да открием нови 
хоризонти. 

ДАРИН АНГЕ-
ЛОВ: Предизвика-
телството е наис-
тина голямо – да 
се прехвърлиш от 
един театър, в 
който си лидер, в 
друг, в който те-
първа трябва да 
доказваш себе си 

и то при много силна конкурен-
ция... Това е съдбовно предизви-
кателство. 

– Има ли носталгия по Мла-
дежкия театър? 

ДАРИН АНГЕЛОВ: Много голя-
ма. 

ДЕЯН АНГЕЛОВ: Но ние не 
сме напуснали съвсем театъра. 
Продължаваме да играем в хи-
товия спектакъл на Владимир 
Люцканов „Страхотни момче-
та“. Аз самият играя и в „Кар-
навал. com“. Мисля си обаче, че 
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преместването ни в Народния 
театър компенсира по някакъв 
начин тази носталгия. 

– Мислите ли, че е прецедент 
или необикновено явление двама 
братя-близнаци да играят на 
една и съща сцена? 

ДЕЯН АНГЕЛОВ: Не е преце-
дент, но безспорно е явление. 
Самият факт близнаци е обявен 
за природен феномен. Явление 
е, но не е кой знае какво съби-
тие. Щеше да е по-интересно, 
ако бяхме еднояйчни и си прили-
чахме напълно. В историята на 
българския театър има и друга 
двойка близнаци-актьори - това 
са братя Чипарикови. Преди 
години проф. Крикор Азарян 
постави в Младежкия театър 
„Дванайсета нощ“ на Шекспир 
и ние играхме близнаците Виола 
и Себастиан. Самият професор 
бе като че ли малко разочаро-
ван от факта, че не си прилича-
ме като две капки вода. 

ДАРИН АНГЕЛОВ: Но фа-
ктът, че играхме в спектакъл 
на проф. Крикор Азарян, остава 
незабравим. 

ДЕЯН АНГЕЛОВ: Да, в този 
смисъл сме късметлии, защото 
сме работили с много талант-
ливи режисьори – Юрий Буту-
сов, Роберт Стуруа, проф. Кри-
кор Азарян, Александър Морфов, 
Владимир Люцканов, Петър Ка-
уков. Имахме шанса да се докос-
нем до тези личности. 

– Мечтаете ли за определена 
роля? 

ДЕЯН АНГЕЛОВ: Всяка роля е 
форма на предизвикателство. 
Дори и най-малката ти дава 
нещо, което ти помага да се 
изявиш като личност, да бъдеш 
полезен. Няма роля, за която да 
мечтая. 

– Какви са стремежите ви 
от тук нататък? 

ДАРИН АНГЕЛОВ: Много се 
надявам да сме здрави, а като 
професионално развитие ми се 
иска и в бъдеще да срещна пре-
дизвикателства от рода на „Хъ-
шове“ на Александър Морфов. 

ДЕЯН АНГЕЛОВ: Съвремен-
ният актьор е поставен пред 
по-големи предизвикателства. 
Преди години зрителят е ходел 
повече на театър, защото то-
гава не е съществувала конку-
ренцията на телевизията, ин-
тернет.... В театъра тогава е 
имало едно гениално поколение 
актьори - Апостол Карамитев, 
Стефан Гецов, Георги – Георги-
ев-Гец, Андрей Чапразов и др. 
Лошото е, че днес аудитория-
та, и особено младите, забра-
вят тези колоси на българския 
театър. Техниката май измес-
ти истинското изкуство. 

ДАРИН АНГЕЛОВ: Иска ми се 
да не разочаровам публиката. 
Важно е да запазиш характе-
ра си и да не изгубиш себе си 
по пътя, който си избрал. За 
да можеш един ден да кажеш 
„Е, не се посрамих“. Много съм 
щастлив от факта, че двама-
та с брат ми сме вече актьори 

в Народния театър, но знам че 
тепърва имаме още много да 
доказваме и не искам да забра-
вяме, че ние се развихме като 
актьори на сцената на Мла-
дежкия театър. 

ДЕЯН АНГЕЛОВ: Иска ми се да 
покажем, че и в Народния теа-
тър можем да бъдем добри ак-
тьори. Целите ни са големи. 

ДАРИН АНГЕЛОВ: Неотдавна 
си говорихме с Теодора Духов-
никова, че имаме най-хубавата 
професия – това да си плащат 
хората, за да гледат превъплъ-
щенията ти, е наистина неве-
роятно! 

– Какво ще пожелаете на сво-
ята публика? 

ДЕЯН АНГЕЛОВ: Здраве! И 
всеки да открие своето лично-
стно развитие към по-добро. 
Нещата са много прости - чо-
век само трябва да си припом-
ни десетте божи заповеди и да 
се опитва да ги спазва. 

ДАРИН АНГЕЛОВ: Искам да 
пожелая на зрителите да бъ-
дат здрави и да продължават 
да подхранват изкуството с 
обич. 

Ивон Димитрова

Близнаците с Камен Донев (в средата) в „Животът е прекрасен“ от Н. Ердман, 

реж. Ал. Морфов, НТ „Ив. Вазов“
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– Театър „София“ е първият столичен общински 
театър. С какво се откроява от другите софийски 
театри? 

– Първо – като местоположение и сграда. Това 
е единствената театрална къща в парк в София. 
Второ – като репертоарна политика през годи-
ните. От създаването си до днес Театър „София“ 
дава живот на съвременни, остри и актуални пи-
еси, като приоритет има новата българска дра-
матургия. От 2010 година провеждаме конкурс за 
съвременна българска пиеса. Първата, спечелила 
конкурса пиеса „Гъдулката гори“ от Райко Байчев, 
вече е в нашия репертоар и се радва на успех и 
признание. В момента комисията чете постъпили-
те 73 пиеси за второто издание на конкурса. Трето 
– различните театрални пространства на Театър 
„София“ - Голяма сцена, Камерна зала, Мраморно 
фоайе, Сцена „Арена“. В последните години театъ-
рът разчита на обновен и подмладен творчески 
състав, който все повече се налага в театралното 
пространство. Свидетелство за това са повече 
от 15-те професионални дебюта на нашата сцена 
и получените отличия за тях. 

– Театър „София“ практически „захрани“ Малък 
градски театър „Зад канала“. Изживя ли се този бо-
лезнен етап от историята му? 

– Да. Между сегашните състави няма болезнени 
спомени и добрите взаимоотношения сега, благо-
родната конкуренция са мотивите, които ни обе-

диняват. 
– Какви са финансовите ви отношения със Сто-

лична община? 
– Прекрасни. Столична община изпълнява аку-

ратно и грижовно своите ангажименти. Това ни 
дава възможност да развиваме и усъвършенства-
ме своята дейност и най-важното е свободата и 
спокойствието за работа, които са ни осигурени. 

СОФИЙСКИ ОБЩИНСКИ ТЕАТРИСОФИЙСКИ ОБЩИНСКИ ТЕАТРИ

„Проектът е съфинансиран от Столична програ-
ма „Култура“ 2012 г. на Столична община и се реа-
лизира в подкрепа на кандидатурата на София за 
европейска столица на културата - 2019 г.“

Роден е на 23 март 1949 година в София. 
Завършва ВИТИЗ „Кр.Сарафов“ през 1972 г. при 
проф. Гриша Островски. Работил е в театъра 
във Варна, НДТ „Сълза и смях“ , а от 1984 г. е 
в трупата на Театър „София“. От 2008 г. е 
негов директор.

ИРИНЕЙ 
КОНСТАНТИНОВ
Директор на Театър „София”
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Плюс възможността, взета като модел и в остана-
лите български театри, да разполагаме със собст-
вените си приходи, да ги използваме за подобрява-
не базата на театъра (сграда, техника, реклама), 
а и да ги раздаваме като допълнение към заплати-
те. Освен това Столична община ни подпомага в 
редица проекти за усъвършенстване на средата, 
в която работим. Последното нещо, направено с 
нейна помощ, е новата рекламна алея на театъ-

ра, която открихме за първата премиера на сезон 
2012/13 – мюзикъла „Скачай!“. 

– С какво столичните общински театри могат 
да подпомогнат кандидатурата на София за евро-
пейска културна столица? 

– Всеки театър носи отговорност за своята 
културна политика, но особено общинските теа-
три са задължени да поддържат добрия вкус, съ-
временните послания и да създават и поддържат 
културен обмен с театрите от други европейски 
столици. 

– Как театър „София“ конкретно ще участва в 
тази инициатива? 

– Като търси и поставя текстове, свързани с 
историята на града и неговите социални пробле-
ми днес - такъв е мюзикълът „Скачай!“. Като про-
дължи да бъде културен център на града ни и до-
макин на значими театрални и културни събития 
- седмицата на Икарите, организирана от САБ с 
най-интересните спектакли от страната, на ру-
бриката „Световен театър в София“ в рамките 
на МТФ „Варненско лято“, да предоставя сцени-
те си за литературни, художествени, музикални 
и интерактивни събития, които разнообразяват 
живота на софиянци и гостите на столицата, да 
кани на гастрол на наша сцена европейски театри 
и творци. В тази посока са и разговорите ни за 
работа с двама от най-интересните европейски 
режисьори. Подготвяме гастроли на наши спек-
такли в чужбина – предстои гостуване на Театър 
„София“ с две постановки на съвременни български 
пиеси и представяне на новата българска драма-
тургия от конкурса на театър „София“ в Лондон. 

– Какъв репертоар подготвяте за този сезон? 
– Наскоро беше премиерата на български мю-

зикъл „Скачай!“ с изцяло млад екип - автор Здрава 
Каменова, композитор Мартин Каров, режисьор 
Калин Ангелов, хореограф Ана Митева, сценограф 
Никола Налбантов. Текстът е написан специално 
за нашия театър. Следва „Парижката света Бого-
родица“ по Юго с режисьор Лилия Абаджиева. След 
Нова година – „Напразните усилия на любовта“ от 
Шекспир, режисьор Крис Шарков, „Маскарад“ от 
Лермонтов – режисьор Стайко Мурджев. 

– Как подбирате репертоара на театъра? От 
какво се ръководите – от качествата и желанията 
на трупата или от пазарната конюнктура за „касо-
ви“ спектакли? 

– Няколко неща са в основата на избора на ре-
пертоар: възможностите на трупата, високия 

„Ревизор” от Гогол, реж. Бойко Богданов

„Елректра или свалянето на маските” 

от Маргьорит Юрсенар, реж. Здравко Митков
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вкус на драматургията, перспективите за разви-
тие на състава в тази драматургия и в работа-
та с режисьорите. В началото разделяхме сезона 
на теми и по тези теми подготвяхме избора на 
заглавията. И сега продължаваме по този начин 
– например, темата „коварство и любов“ е в за-
главията „Коварство и любов“ от Шилер, „Сън в 
лятна нощ“ от Шекспир, „Формата на нещата“ 
от Нийл Лабют, „Маскарад“ от Лермонтов.... Що 
се отнася до касовите спектакли – всеки спекта-
къл може да бъде касов, комуникативен, но задъл-
жително трябва да е направен с добър вкус върху 
драматургия, която съдържа тези възможности. 
Например - „Парижката света Богородица“ и „На-
празните усилия на любовта“. Другото основно 
нещо, на което държим, е, да продължаваме да 
откриваме и да разчитаме на творци от най-мла-
дото поколение. 

– Образователната програма за театър ще за-
легне в бъдещите ви планове. Как на практика ще се 
реализира тя и какви нови идеи имате за политика-
та на театъра? 

– Да. Вече няколко години провеждаме срещи 
след представленията с ученици от горните кла-
сове на гимназиите. Интересът от тяхна стра-
на е голям. И аз все повече намирам смисъл в тези 
срещи, които са капка в морето срещу „другата 
култура“, която ни залива отвсякъде. Но тази ра-
бота е просветителска. Иска енергия, но носи и 
удоволствие. Имаме намерение през този сезон 
всеки един спектакъл от репертоара на театъра 
да бъде представен пред тази аудитория от ре-
жисьора със съответна лекция за автора, епохата, 
творческите намерения, залегнали в постановка-
та. И още – имаме идея - по пиеса, засягаща вечни-
те взаимоотношения учител-ученик да направим 

представление, в което Учителката ще играе ак-
триса от театъра, а Ученика – предварително 
подготвен и репетирал – ще е от училището, на 
което гостуваме. 

– Лесно ли е да управляваш актьори - колеги и съ-
щевременно да си част от тях? 

– Стремя се да не управлявам никого, а да гово-
ря с колегите си. Имам желанието да ги разбирам, 
а, надявам се, и те мен. Все пак последната дума е 
моя. Аз нося отговорност за всичко в Театър „Со-
фия“. 

– Камерна зала 49 ще се изпълни ли с живот този 
сезон? 

– Той никога не е спирал. Играем спечелилата ми-
налогодишния конкурс монодрама на Райко Байчев 
„Гъдулката гори“, моноспектакъла „Когато рокът 
беше млад“ от Здрава Каменова – пиеса, включе-
на в европейския сборник за модерна драматургия 
- 2012, „Формата на нещата“ от Нийл Лабют – де-
бют на режисьора Мартин Киселов, една от най-
награждаваните постановки в последните сезони 
- „Грозният“ от Мариус фон Майенбург на режисьо-
ра Василена Радева. Предстои да започнем работа 
върху изключителния текст на Майкъл Уелър „Една 
нощ с теб“ с актьорите Милена Живкова и Ивайло 
Герасков, режисьор Николай Поляков. В края на го-
дината ще започне работа и младата режисьорка 
Теа Сугарева. 

– Какво е най-важно за актьора, директора и чо-
века Ириней Константинов? 

– За актьора – да има по една роля на сезон, ко-
ято да го държи жив. За директора – залата да е 
пълна и актьорите да играят блестящо. За човека 
Ириней – тези двете плюс личните му преживява-
ния и почтените взаимоотношения в живота. 

Лилия Динова

„Грозният” от Мариус фон Майенбург, реж. Василена Радева „Преди/След” от Роланд Шимелпфениг, реж. Иван Добчев



26

Година LXVI, брой 10-12, 2012

СИЛВИЯ ПЕТКОВА

Родена е на 7 юли 1987 г. В София. Завършва актьорско май-
сторство в НАТФИЗ в класа на проф. Здравко Митков. В трупа-
та на Театър „София“ е от 2011 г.

1. Започнах в Пернишкия 
театър „Боян Данов-

ски“ и там дебютирах със „За 
мишките и хората“, след това 
ме поканиха да изиграя Пипи 
Дългото Чорапче в Театър 
„София“. На това предложение 
не можах да устоя и ето ме 
вече щатна актриса. Дали те 
избраха мен или аз тях, ми е 
трудно да кажа. Да го наречем 
съдба. 

2. От дете бях сигурна, 
че това е професи-

ята, която искам да практи-
кувам. Падам си по алтерна-
тивните възможности, както 
любимият ми писател Ричард 
Бах ги нарича. Тоест, много 
ми е интересно да попадам 
в различните ситуации, в ко-
ито попадат повечето от 
персонажите в световната 
драматургия. Харесва ми да 
изживявам техните животи, 
да преодолявам ситуациите, 

в които попадат. Да кажем, че 
театърът прави ежедневие-
то ми по-интересно, защото в 
нашето съвремие духовното и 
чувствеността са изместени 
от технологията и матери-
алното, което на мен никак не 
ми допада. А в театъра имам 
възможността да повярвам и 
да потъна в една друга реал-
ност. 

3. Не мога да отговоря 
на този въпрос. Може 

би с избора на класически твор-
би, които се поставят на на-
шата сцена. 

4. Не степенувам неща-
та така. Всяка роля, 

която ми бъде поверена, аз я за-
обичвам и започвам да се грижа 
за нея като за малко дете, неза-
висимо колко голяма или малка 
е тя. Нямам любима и омразна 
роля, а и още ми е рано, тъй 
като опитът ми не е особено 
голям. 

5. Мюзикъла „Скачай“, 
който Здрава Каме-

нова написа за нашата тру-
па. Предстоят да бъдат по-
ставени през новия сезон на 
сцената на Театър „София“ и 
„Парижката Света Богороди-
ца“ - Виктор Юго, „Маскарад“ 
- Лермонтов и „Напразни уси-
лия на любовта“ - Шекспир. 
Пожелавам „На добър час“ с 
тези сериозни творби. 

Пипи в „Пипи Дългото Чорапче” 

по Астрид Линдгрен

автор и реж. Димитър Стефанов

МЛАДИ 

ИМЕНА 

В ТЕАТЪР 

„СОФИЯ”

1. Защо избрахте Театър “София” за мяс-

то на професионалната си кариера? 2. Защо станахте актриса/актьор? 3. С какво Театър “София” може да подпо-

могне кандидатурата на София за европейска 

културна столица? 

4. Коя е любимата ви роля? 5. Какво ви предстои през новия сезон?
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Роден е на 19 септември 1984 г. В София. Завършва актьор-
ско майсторство в НАТФИЗ в класа на проф. Атанас Атанасов. 
В трупата на Театър „София“ е от септември 2010 г.

1. Мисля, че Театър „Со-
фия“ е един много до-

бре развиващ се театър със 
страхотни колеги и с чудесна 
творческа атмосфера. Много 
е важно да се разбираш с колек-
тива и да се чувстваш добре, 
където играеш. Също така ми 
харесва, че се правят доста 
различни като стил и жанр 
представления, което е много 
важно за един актьор. 

2. Като малък в училище 
ни водеха на театър 

и си спомням, че ми правеше 
много силно впечатление. След 
представлението си разигра-
вах сам някакви неща, които са 
ми харесали от спектакъла и 
ги представях пред приятели. 
Също така като малък много 

обичах да си измислям най-раз-
лични истории и да ги разказ-
вам. Към 11 – 12 клас вече окон-
чателно бях решил, че това е 
нещото, с което искам да се за-
нимавам. Веднага след гимнази-
ята кандидатствах в НАТФИЗ 
и ме приеха. 

3. Театър „София“ има 
важно място в кул-

турния и театрален живот в 
столицата. Не случайно и са-
мото му име подсказва за не-
говата принадлежност и роля. 
Мисля, че без него културният 
облик на София не би бил пълен. 

4. Имам няколко люби-
ми роли. Една от тях 

е на гъдуларя от „Гъдулката 
гори“. Режисьор на представле-
нието е Добромир Цветков, 

с който ми беше изключител-
но приятно и забавно да ре-
петирам. Друга любима роля 
ми е Честър Ръш от „Четири 
стаи“, както и Пък от „Сън в 
лятна нощ“. 

5. След „Скачай“ все 
още не знам какво ми 

предстои.

Родена е на 4 октомври 1986 г. В София. Завършва актьор-
ско майсторство в НАТФИЗ в класа на проф. Пламен Марков. В 
трупата на Театър „София“ е от 2011 г.

1. По-скоро театърът 
избра мен. Днес е поч-

ти невъзможно актьорът сам 
да избере къде да се развива и 
да гради театралната си кари-
ера. В това отношение Театър 
„София“ е най-доброто място 
за един млад артист. Неверо-
ятна трупа, богат репертоар 
и много работа. 

2. Колкото повече ми 
задават този въпрос, 

толкова повече осъзнавам, че 
не съм сигурна в отговора му. 
Сега ще кажа - по интуиция. 

3. Театър „София“ е един 
от малкото театри, 

които започват да обръщат по-
голямо внимание на сериозните и 
смислени текстове и да измест-
ват халтурите от репертоара 
си. Това от своя страна има за 
цел да обогатява културата на 
хората и най-вече на децата, ко-
ито посещават театъра. Още 
повече от скоро театърът за-
почна да провежда конкурс за 
съвременна българска драматур-
гия, което е един сериозен при-
нос към изкуството. Смятам, 

че тези неща не са маловажни и 
дано не го мисля само аз. 

4. Колкото и банално 
да прозвучи - всички 

ЙОАННА ТЕМЕЛКОВА

ЮЛИЯН РАЧКОВ 

„Гъдулката гори” от Райко Байчев, 

реж. Добромир Цветков

Луиза в „Коварство и любов” от 

Фридрих Шилер (с Калин Врачански/

Фердинанд), реж. Стайко Мурджев
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са ми любими. За скромния си 
4-годишен опит в професиона-
лен театър съм изиграла осем 
роли, от които шест главни 
и досега никога не съм имала 
предпочитания към някой от 
персонажите си... Малко са и си 
ги обичам всичките. 

5. „Скачай“ от Здрава 
Каменова. Изключи-

телно вълнуващ текст и не-
вероятна музика, написана 
от Мартин Каров. А с помощ-
та на Георги Георгиев, ак-
тьорите пропяхме. Надявам 
се спектакълът да се хареса 

и приеме добре. След това 
започват репетициите на 
„Парижката Света Богоро-
дица“ под режисурата на Ли-
лия Абаджиева, което е още 
един обещаващ проект. След 
това... каквото каже дирек-
торът.

 Родена е на 23 октомври 1989 г. в София. Завършва актьор-
ско майсторство в НАТФИЗ в класа на проф. Атанас Атанасов. 
От февруари 2012 г. е в трупата на театър „София“.

1. През май месец минала-
та година, както всеки 

току що получил диплома ак-
тьор и аз подадох молба за ра-
бота в много театри. Един от 
тях беше Театър „София“. След 
няколко месеца г-жа Богдана 
Костуркова ми се обади и ме по-
пита дали след два часа мога да 
дойда в кабинета на директора. 
Г-н Константинов ми се усмихна, 
покани ме за роля в спектакъла 
„Тирамису“ и ме попита дали ис-
кам да бъда част от трупата 
на театъра. Така че защо ме е 
избрал може да попитате него, 
аз мога само да кажа, че съм бла-
годарна и щастлива. 

2. Не съм от хората, 
които цял живот са 

мечтали за това. Нещата за-
почнаха уж на шега, но аз взех, 
че се влюбих. Тази професия 
е като краста, заразиш ли се 
веднъж, няма лек. 

3. Тази кандидатура е 
доста амбициозна 

цел и смятам, че за да бъде осъ-
ществена не само Театър „Со-
фия“, не само всички театри, 
а всички хора трябва да подпо-
могнат постигането й. Много 
ми се иска да се дава по-голям 
шанс на младите, на иноватив-
ни идеи, а онези, от които зави-
сят нещата, да бъдат по-смели 
в мисленето си. Мисля, че в на-
шия театър това се случва. 

4. Която съм изиграла 
или която искам да 

изиграя? 

5. Като начало скачам в 
„Скачай“ с режисьор 

Калин Ангелов. След това... чака-
ме следващото разпределение.

Лилия Динова

АКЦЕНТИАКЦЕНТИ

Носители на приза „Сфумато - нови 
имена“ са представленията „Самотни 
персонажи“, автор и режисьор Васил 
Дуев, с участието на Василена Гецкова, 
Весела Бабинова, Васил Дуев, Нико-
лай Йовин, Петко Венелинов и Христо 
Ушев, „На Ръба“ и „Метаморфоза“ на 
Стефания Георгиева, Христо Таков и Ка-
мен Марин. Представленията са включе-
ни в афиша на „Сфумато“. „Новото име“ 
на Сфумато е Христо Ушев. 

През октомври в Културния център на СУ „Св. 
Климент Охридски” се състоя открита репети-
ция на ФРАГМЕНТ ОТ ХАМЛЕТ: режисьорът 

Явор Гърдев, поставящ 
„Хамлет” от Шекспир 
в НТ „Ив. Вазов”, ра-
боти с актьора Леонид 
Йовчев по монолозите 
на Хамлет.

ДАРИЯ СИМЕОНОВА

„Тирамису” от Йоанна Овшанко, 

реж.Николай Поляков

ИЗНЕНАДИТЕ НА ЯВОР ГЪРДЕВ
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1. И какво стана? Сега вече 
всички сме влюбени в Явор Гър-
дев, Александър Морфов, Лилия 
Абаджиева (почти цялата пре-
са!) и те забравихме. А години 
наред бяхме луди по теб, особе-
но в зората на демокрацията, 
когато ни взриви с „Елизабета 
Бам I и II“ и „Антропомизан-
тропос“. Преди теб тичахме 
след Иван Добчев... Но ти, ти 
– амбициозният, огромният та-
лант, чаровният, който със сто 
километра в час вървеше с чело-
то напред и украсен с френския 
си език ни караше да изпитваме 
щастие, че и ние се занимаваме 
с театър, напоследък ни под-
хвърляш банален театър... В те-
атрална криза ли си? 

– „Любовта на пресата“ ни-
кога не ме е вълнувала, особено 
в последните 25 години… Това у 
нас не е преса, а някакво странно 
хибридище между невежество, 
агресивност, плитка модност, 
клюки и простотия. Но дори и 
да беше европейска преса – пак 
не съм сигурен, че би ме „вълну-
вала“, твърде съсредоточен и 
уверен съм в пътя си. Аз правя 
театър и ме вълнува любовта 
и признателността на пубули-
ката, за която работя. 

Не разбирам какъв „банален 
театър“ – вероятно „Реви-
зор“, който направих в Театър 
„София“ и руските ми колеги 

ме обкичиха с хвалебствия, че 
„вот это действительно Гого-
ль!“… Това, че „критическото 
съсловие“ (ако с малко усилие 
го наречем така) го подмина, 
е проблем на това съсловие, не 
мой. Или „банален театър“ е 
„Сън в лятна нощ“, пак в Театър 
„София“?... Ами аз съм гледал 
„Сънища в летни нощи“ на три 
континента и като изключим 
спектакъла отпреди 30 години 
на Питър Брук, намирам моя за 
най-малко банален. 

Иначе казано, Кева, не гледам 
телевизия и не чета вестници 
от години – намирам го за загу-
бено време. 

…а това, че понякога правя 
преднамерено популярни пред-
ставления за широкия зрител… 
– и колегата Дон Луис Буню-
ел (със снаха му – режисьорка, 
Джойс се казваше – снимах в 
един филм за френската теле-
визия) пише в биографията си: 
„Направих няколко мелодрами, 
за да спечеля пари и после да 
направя един филм… Светът 
е такъв още от ХХ век… пък и 
от по-преди… 

…за „кризата“… Не знам как-
во е „криза“… Театърът винаги 
е в някаква „криза“, отдадени-
ят на мисията си поет – поч-
ти винаги така се чувства 
пред огледалото, пълно с гении 
и репери… „Кризата“ ми в по-

следните години е в липсата на 
достатъчно време да си дона-
пиша музиката, а паралелно с 
това да печеля пари за живеене 
на семейството ми. И все пак… 
Написах една опера, имаше кон-
цертна премиера под патрона-
жа на президента, един мюзи-
къл (чака) и един балет с тенор 
и голям симфоничен оркестър 
– „Възторг и крах на любовта“, 
предстои премиерата му идна-
та година в Софийски музикал-
ни седмици… Поставих десет 
опери (това впрочем също е 
театър, от Гюзелев помня наз-
ванието „Оперен театър“, а не 
„Опера“), разходиха се в Европа, 
САЩ и Япония… Ами това е. 

2. Какво мислиш за Гърдев, 
Морфов, Абаджиева? Майстори 
ли са? 

- Какво да „мисля“? Това са 
мои колеги-режисьори, всеки 
със свой почерк и свои възгледи, 
различни от моите. (Гледам на 

ГИЛ ДИИТЕГИЛ ДИИТЕ Рубриката води Кева Апостолова

БОЙКО 
БОГДАНОВ

Режисьор
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разнообразието като на една 
от най-големите ценности в 
живеенето). Когато (ако ми ос-
тане време) отида и видя те-
хен спектакъл и ако той ми се 
хареса – отивам и ги поздравя-
вам. Ако пък не ми хареса, ти-
хичко се измъквам като косъм 
от сирене. Така правят и те. 
Имаме доста по-важни неща, 
за които да мислим. За тях 
(нас), трябва да мислите вие, 
критиците, затова сте избра-
ли това поприще. 

3. Какво търсиш в операта? 
Театърът ти даде всичко, по-
ставяш, композираш, беше и 
директор (НДТ „Сълза и смях“), 
и сега, вярвам, вратите на те-
атрите са отворени за теб (е, 
бедните и не чакат да ги по-
търсиш). Или операта има по-
вече възможности от всякакво 
естество? Питам, защото у 
нас върви традицията, че кога-
то един режисьор няма повече 
идеи за драматичен театър, 
отскача до операта. 

– Операта за мен е най-ве-
ликото жанрово достижение 
на постелинистичната циви-
лизация, в която ние живеем. 

Театърът ми дал… колкото 
дал, дваж повече взел, но не се 
оплаквам. 

…а споменатата по-горе 
„традиция“, е традиция на ге-
тото, културно, финансово, 
идейно, в което продължаваме 
да виреем. Няма да я коменти-
рам, глупостта не се нуждае 
от коментар, тя е вездесъща… 
Жалкото е, че в оперните теа-
три у нас режисурата е сведе-
на до слугинаж и се практикува 
повече от случайни лица. На-

хълтах там да ги поразмърдам 
– и няколко пъти успях, въпреки 
костеливата съпротива и т. 
нар. от теб „традиция“… Ще 
продължавам да го правя, зара-
ди този ми възглед, а не „пора-
ди липса на идеи“… Идеи имам 
за още сто живота напред. 

4. У теб музиката е значим, 
персонален творчески компо-
нент, влияещ на театъра, кой-
то през годините ни показа, че 
те интересува. Написа и опера 
по „Еленово царство“ на класи-
ка Георги Райчев. Може ли оба-
че сега, след богатия ти личен 
афиш от букви и ноти, да се 
гледа на теб като на личност, 

в която музиката и театрално-
драматичното са в щастлива, 
комплиментна хомогенност? 
Или са се сблъскали, катастро-
фирали? Тоест, да си нещо като 
чужд сред свои или свой сред 
чужди, което е възможно да е и 
лична творческа драма? 

– Мога само да припомня 
едно великолепно заглавие на 
Ницше: „За раждането на тра-
гедията от духа на музиката“. 
Всичко е в лоното на музиката 
и ритъма. После се образуват 
и формулират идеите… В по-
локален план: Яворов първо е 
чувал музиката на стиховете 
си, после допълвал сричките и 
думичките…

Иначе… „чужд сред свои“ е 
всеки, който оре непостижи-
мата нива на изкуството. И 
неочаквано щастлив – когато 
в тази страна на завистта и 
агресивното невежество по-
лучи неочаквано одобрение за 
стореното, сътвореното, съг-
раденото… Обикновено това 
го правят „чужди“… Но, слава 
Богу – понякога и „свои“ (имам 
предвид от съсловието). И 
това е естествено, ние сме в 
конкурентна ситуация помеж-
ду си, поради характера на 
професиите, а щедростта не 
е любимка на конкурирането, 
по-скоро е пречка… В крайна 
сметка всеки от своя духовен 
етаж избира поведението си…

5. Писателстваш, издаваш, 
хвърляш художествена енергия 
за това... Не беше ли по-добре 
да се съсредоточиш в сцената, 
а да оставиш словото на пи-
шещите? Извини ме, но каква 
е тая слабост на българския ре-
жисьор да се прави на писател. 
Или... ооох, и Бойко Богданов ли 
остарява? 

- „Писателстват“ графома-

М. Сапунджиева в „Сако от велур” от Ст. Стратиев, реж. Б. Богданов, НТ „Ив. Вазов”
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ните. Аз не „писателствам“, аз 
пиша. 

…и защо „режисьорите“, а 
не, да речем „бригадирите“ 
(Пеньо Пенев, „огнярите“ (Ва-
пцаров“) или просто „пияни-
ците“ (Омар Хаям)?... Мнозина 
театроведки също прописаха 
пиеси. И ти, струва ми се… Не 
виждам нищо лошо. Човекът 
е създаден по образ и подобие 
на Твореца. А… в началото бе 
словото. 

Ти, впрочем, чела ли си мои 
стихове? Моите приятели Ра-
дой (Ралин, мир на праха му) и 
Стефан Цанев (редактор на 
две мои книги), биха ти ги пре-
поръчали. 

6. Да очакваме ли да видим 
името ти в афиш за куклен спек-
такъл? 

– Очаквайте кукли в мой 
спектакъл на сцената… 

7. Днес кой е Бойко Богданов? 
– Аз. 
8. Тревогите и надеждите ти 

за българския театър? 
– Ето един значим вапрос. 
А. Тревогите? 
От времето на комунисти-

те (тройните), начело с Лам-
бо (Стефан Данаилов – б.р.), бе 
преустановен обществения и 
съсловен дебат за т. нар. „рИ-
форма“ в театрите. Вежди 
обаче го задмина и вече всичко 
става на тъмно. 

Закри „Сълза и смях“ в София 
като единствената сцена за 
свободни и алтернативни идеи 
(пришиха я първо към Народ-
ния, сега пък я харизаха на чи-
талището уж да спестят бю-
джетни пари), а същевременно 
разделиха, т.е. направиха два 
(!) театъра във Видин - куклен 
и драматичен (???) (Кукленият 
е държавен, а драматичният е 
общински – б.р.) Вероятно за-

щото във Видин гъмжи от те-
атрална-драматична и куклена 
публика… Кадровата политика 
по отношение на директори-
те е катастрофална – „какво-
то каже Партията“, по-зле и 
от БеКаПе-то са… За да кадру-
ват партийно (Законът им поз-
волява да го заобиколят), назна-
чават повсеместно „временно 
изпълняващи длъжността“, без 
конкурс, т.е. без експертна 
оценка на комисия в уж евро-
пейско и демократичното ни 

общество – и тия „временни“ 
ги влачат по няколко години. 
Ако назначените бяха поне ком-
петентни - няма драма, но уви, 
обратното е! Само си припом-
ни оня юнак във Варна - препоръ-
чан от (местния) ГЕРБ, който се 
прочу с интервю, в което даде 
положителна оценка на преми-
ера, каквато никога не е имало 
в ръководения от него оперно-
театрален център във Варна 
(щото кракът му не е стъпвал 
в театър), същото като де-
путата, прочул се с идеята за 
добросъседство или кво беше 
там между България и Нубия. 
Бях във Варна по това време, 

Митко Тодоров и Вежди отидо-
ха да укротяват страстите… 
Тоя един ден отишъл в гримьор-
на в операта и вбесен попитал 
едно сопрано (тя се разпявала) 
„от кого имала разрешение да 
пее по това време“…

В Националния музикален те-
атър (след скандалите и стач-
ките по повод спечелилия кон-
курс, но неприет от трупата 
Панкин), за да няма „народно 
недоволство“, назначиха (пак 
„временно“, ма и до днес…) едно 

напълно несъстоятелно момче, 
бивш неуспял хорист, който из-
викал драматурга на театъра 
и й рекъл: „К`ви са тия остатъ-
ци от социолизЪма, к`во е туй 
драматург? Вий ник`ва работа 
не вършите, я да вземеш, за да 
си изработиш заплатата, да 
седнеш долу на пропуска с един 
лист хартия и да записваш кой 
с колко минути ми закъснява за 
работа!“ …Тя отказала и той 
след две седмици съкратил 
бройката. Слуховете говорят, 
че бил препоръчан от кадрови-
ци на ГЕРБ. Същият този умник 
представил на събрание в при-
съствието на зам. -министъра 

„Сън в лятна нощ” от У. Шекспир, реж. Б. Богданов, Театър „София”
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новия „главен диригент“ (много 
сложна и отговорна длъжност 
там, където има симфоничен 
оркестър) едно доскоро хубав-
ко сопрано, което поради спе-
цификата на образованието 
и професията си хал-хабер си 
няма ни от партитура, ни от 
администрация – но то е от-
делна работа за нас, българи-
те, лека е тая работа, админи-
страцията… да не говорим за 
партитурата…

Извод: няма конкурс, зна-
чи няма и експертна комисия, 
значи няма и потребност от 
„ниво на компетентност“, 
стига Партията да е подкре-
пила кандидата… Иде ми да се 
провикна като Борис Пастер-
нак след инкриминирането на 
романа му „Доктор Живаго“ 
(Нобелова премия по време на 
комунизма): пиел водка на ви-
лата си в Переделкино, сам на 
масата, гледал зида пред себе 
си и – крещял „В кой век сме, бе-
е-е-е?“. 

А в Сатирата? Пак за „вре-
менно изпълняващ“ е назначено 
„Милото“- един придобил днес 
телевизионна известност с ня-
каква роля в сериал, но отхвър-
лян от експертните комисии 
(когато все още се провеждаха 
конкурси), поради очевидна не-
компетентност перманентен 
кандидат за директор. Няма да 
коментирам, че спря началото 
на репетициите на Чехов (мал-
ките му комедии) при готово 
разпределение, предназначено 
да чества 60-годишния юбилей 
на Пацо Сираков. Ще кажете: 
лично си засегнат – и не звучи 
убедително… А убедително ли 
звучи идеята на този актьор-
вече директор, транслирана в 
Националния ефир, че „театъ-
рът трябва да се учи от чал-

гата“… защото там, в чалгата 
вече имало „високо художестве-
но ниво… на клиповете“?... Ди-
ректор на театъра на Методи 
Андонов, на Калата и Парцалев, 
на Нейчо Попов, Гриша Остров-
ски, Коко Азарян… Нямам думи. 

Що се отнася до… абсолют-
но некомпетентната им идея, 
която нарекоха „реформа“:

Обиколил съм три конти-
нента, специализирал съм в 
Москва, Варшава, Краков, Па-
риж (университета „Дофин“ 
– финансиране и мениджмънт 
на културни институти), но 
да забравим Европа, даже и 
в Македония, дори в Босна и 
Херцеговина, че и в Албания не 
съм срещал подобно недомис-
лие: няма бюджет, няма дър-
жавна политика, всичко е на 
„бройка зрител“. Ти си дирек-
тор и ти даваме по толкова 
пари на „бройка зрител“… Ми 
да го прекръстим на „Минис-
терство на култур-земНеде-
лието“! - там също вероятно 
дават по еди-колко си евра 
на бройка домат, пъпеш, кар-
тоф… Това му викам „пазарна 

икономиЙка“, и то е тъй…. А 
в глупавата Франция и в още 
по-тъпата Германия държава-
та налива средства, за да има 
и елитно изкуство, наречено 
театър, опера, симфонични 
оркестри, независими форма-
ции… Никой обаче не пречи на 
булевардните театри - там 
играта е друга, цените на биле-
тите – също. Нека си печелят 
от филистерите с булевардни 
спектакли, но парици ний дава-
ме на театрите, които пра-
вят изкуство. Защо? Защото 
сме бивши империи и знаем, 
че без елит една нация оглупя-
ва. Резултатът от, подчерта-
вам, малоумната „реформа“, е 
афишът на театрите в Бълга-
рия – от „Монолози за вагина-
та“ до „Пииеса за вибратора“. 
Защо? Защото вместо да про-
веждат смислена държавна кул-
турна политика, те въведоха 
принципа на „оцеляването“, 
търговското. И директорите, 
даже и баш-тъпанарите сред 
тях, се спасяват и си връзват 
гащите с проституираща ре-
пертоарна политика. 

„Гласовете ви чувам” по Д. Талев, реж. Б. Богданов, ДТ- Благоевград
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Така че не ме питай защо и аз 
вече правя популярни предста-
вления (имаше го в по-горни въ-
проси)… Слава Богу, поне съм се 
спрял до Нушич и Макиавели…

На тези двамата (рефор-
матори), мои приятели, ще 
напомня една мисъл на нобели-
ста Иво Андрич: „По време на 
турското робство, благодаре-

ние на своята хитрост и гъв-
кавост, българският народ е ус-
пял да оцелее. Но в процеса на 
това си оцеляване, този народ 
завинаги е загубил СМИСЪЛА на 
оцеляването“. Това направи-
хте с тая си „реформа“ в теа-
трите и ОФД- тата, пичове! 
Имате и власт, и време, опра-
вете си грешката! 

Б. Надеждата ми е в една 

латинска поговорка: „Ars longa, 

vita brevis“. Изкуството (и те-

атърът, като твърде устой-

чив), е по-силно от ветровете 

и личностите на деня. Ще ги 

надживее. 

…а дъщеря ми казва: „Спо-

ко!“… 

К. А.

1. Защо точно авторка, обе-
сила се с връзки на обувките 
си, а не друга - здрава, уравно-
весена, вярваща, че две и две 
са четири, английска авторка? 
Защо Сара Кейн?

– По две причин – една 
обективна и една субективна. 
Бях потърсен за този превод 
от издателство „Алтера“, 
защото, доколкото разбрах, 
братът на Сара Кейн (той 

държи авторските й права) 
е искал творчеството й да 
бъде превеждано от поет. Но 
по-важната за мен, субектив-
ната причина, по която се 
влюбих в Сара Кейн 13 години 
след смъртта й е, че тя някак 
съчетава в творчеството си 
двете най-важни поетически 
влияния, които съм имал. Още 
през осемдесетте години на-
правих превод на поезията на 

двама много различни англое-
зични поети на 20 век, които 
имат епохално значени: Т.С. 
Елиът и Алън Гинзбърг. Пое-
мата „Пуста земя“( 1922г.) на 
Елиът е най-голямото поети-
ческо събитие във времето 
на високия модернизъм. Също 
така знакова за поколението 
на битниците, за втората 
модернистична вълна, когато 
интелектуалният модерни-
зъм става достъпен поп-арт, 
е поемата „Вой“ на Алън Гинз-
бърг. Алън Гинзбърг е бил съден 
за „порнографското съдържа-
не“, за нецензурния уличен език 
на „Вой“. На подобен морален 
съд някои критици поставят 
и първата поставена пиеса 
на Сара Кейн. Макар че Харолд 
Пинтър я подкрепя. От друга 

САРА КЕЙН
Драматург

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ПРЕВОДАЧА СИ

ВЛАДИМИР ЛЕВЧЕВ

С. Кейн



34

Година LXVI, брой 10-12, 2012

страна самата Сара Кейн е 
почитателка на поезията на 
Елиът, чието влечение силно 
се усеща, особено в последна-
та й пиеса. Сара Кейн е един 
голям поет в драматургията.

2. Какво обеси заедно с тя-
лото си Сара Кейн?

– Обесила е личното си 
страдание, силната депресия, 
но заедно с това и възмож-
ността да намери лично щас-
тие. Но за нас, оцелелите след 
нея, е тъжно и това, че сме 
изгубили възможността да ни 
бъдат завещани повече про-
изведения на нейния изключи-
телен талант. През 28-годиш-
ния си живот тя написва пет 
пиеси. Но можеше да напише 
още много.

3. Анорексична мода от мод-
ния литературен подиум ли е 
Сара Кейн?

– Да, има моди и в лите-

ратурата. Дори Ше-
кспир, и още повече 
Джон Дън, са излизали 
от мода временно, за 
да се завърнат с още 
по-голям триумф. Ми-
сля, че наследството 
на Сара Кейн няма да 
бъде забравено, кога-
то 1990-те излязат 
от мода. Впрочем, те 
вече са излезли до го-
ляма степен. Ако Сара 
Кейн е анорексичен мо-
дел, по-скоро бих я по-
ставил сред страдани-
ята в гениалния Ад на 
Йерунимус Бош.

4. Черно-бял клип, 
който ще въртим и ще 
се надяваме тази жена 
да е нашият Христос, 
събрал и излетял с гре-
ховете ни - ли е Сара 
Кейн?

– Много важен за 
мен е проблемът за отноше-
нието между етика и естети-
ка. Модерно, или постмодер-
но е да се твърди, че 
такова отношение 
няма. Моралният ре-
лативизъм е нещо, с 
което съм абсолют-
но несъгласен. Макар 
че един критик нари-
ча първата пиеса на 
Кейн „отвратител-
но празненство на 
мръсотията“, за мен 
Сара Кейн е един ви-
соко морален творец 
и човек с болезнена 
чувствителност за 
всяка несправедли-
вост. Това е и при-
чината за нейната 
депресия и самоубий-
ство.

5. Краят на XX век 

ли е Сара Кейн? Или началото 
на ХХI?

– Казват, че 20 век е за-
почнал с Първата световна 
война. Дали вече е свършил? 
Сара Кейн твори през 90-те 
– годините на огромни, епо-
хални, исторически промени. 
Не само краят на Студената 
война. (Например в „Изтрещя-
ване“ има важна референция 
към войните в бивша Югосла-
вия). Но също така, и може 
би много по-важно в истори-
чески план, беше възникване-
то и мигновеното развитие 
на електронното простран-
ство. Компютрите и интер-
нет (станал общодостъпен 
през 1995 г.) са според мен 
по-революционна промяна не 
само от Гутенберговата пре-
са, но може би и от изобре-
тяването на писмеността. 
Сара Кейн, както и да кажем 
Кърт Кобейн, стана жертва 
на това драматично време 
на странни промени.

6. Как премина превеждане-
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то? Заразен ли сте от Сара 
Кейн?

– Превеждането беше мно-
го трудна, но и много енту-
сиазираща задача. Двете най-
големи трудности при този, 
а и при всеки превод, е да се 
намери еквивалент на разго-
ворния език, жаргона, дори 
мръсния уличен език в случая 
със Сара Кейн, както и да се 
преведат умишлено двусмис-
лените думи и игрословиците. 
Жаргон и игрословици много 
трудно се превеждат. Дори 
самите заглавия на някои от 
пиесите са голям проблем за 
преводача. Например Blasted 
буквално означава „взривени“. 
Но на български минало стра-
дателно причастие като за-
главие стои лошо. Освен това, 
и което е по-важно, Blasted 
може да означава освен взри-
вен, или взривени, и силно дро-
гиран, зашеметен. Затова се 
спрях на българското заглавие 
„Изтрещяване“, което преда-
ва и буквалния, и жаргонния 
подтекстов смисъл. „Психоза“ 
е чиста поезия. В тази пиеса 

освен игрите на думи и пое-
тичския ритъм са ползвани и 
много рими и алитерации. А 
на всичкото отгоре превода-
чът на пиеси никога не тряб-
ва да забравя, че текстът ще 
се говори на сцена. Той трябва 
да звучи добре и да се разбира 
веднага, без препрочитане.

7. Ще зарази ли Сара Кейн с 
шок, ужас, погнуса, отчаяние, 
онаниране театралната сце-
на? Или с онаниране, отчаяние, 
погнуса, ужас, шок ще я излеку-
ва? 

– Първите три пиеси на 
Сара Кейн са квинтесенцията 
на т. нар „in-yеr-face” театър 
– шок, ужас, смущаваща и не-
прилична директност. Всичко 
това разбира се не е самоцел. 
Бих казал, че това е експреси-
онизъм – рисуване на света не 
такъв какъвто формално е, а 
такъв какъвто го усеща един 
човек с изострена сетивност 
и чувство за справедливост. 
Но последните две пиеси на 
Сара Кейн, които са доста по-
абстрактни, могат да се че-
тат и като чиста поезия. По-

езия в традицията на високия 

модернизъм, и специално на Т. 

С. Елиът.

8. Имате и театрални ин-
тересни, занимавате се с теа-
трални проекти. Първо - успех 
в реализацията им, и второ - 
нещо по-подробно за тях?

– Аз пиша и публикувам 

поезия – и на български, и на 

английски – вече от много го-

дини. Но имам и три романа: 

„Крали Марко: Балканският 

принц“, „2084-та” и „Човекът 

и сянката“, чието действие 

се развива в България, Амери-

ка и интернет и, който излезе 

тази година. По първия и тре-

тия се пишат киносценарии, 

но не искам да говоря подроб-

но за това, защото са още 

само проекти. По първия ми 

роман, за Крали Марко, също 

така имам и пиеса. Но тя още 

е на етап чернова. Винаги съм 

обичал театъра, но работата 

ми по преводите на пиесите 

на Сара Кейн направиха този 

интерес по-професионален.

К. А

1. Преди десет години в сп. 
„Театър“ Аве Иванова те наре-
че „актриса от изчезващ тип“ 
и продължава извода си: „Слава 
ме очарова с рядко срещана-
та за зряла актриса „лудост“ 
- способността й да тръгва 
по смътната диря на шанта-
ви предизвикателства, не да 
отговори, а да зазвънти на не-

обичайни честоти, да се хвър-
ли в опасните води на трудно 
комуникиращ експеримент без 
щадене, без примадонщини, без 
суета“. Такава ли е и след десет 
години Слава Георгиева? Какво 
изгуби по пътя? А какво ново 
намери и присвои?

– Лудостта си е част от 
мене и едва ли някога ще се 

СЛАВА ГЕОРГИЕВА
Актриса
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променя. Обичам да ме носят 
ветровете и неочаквани за са-
мата мен предизвикателства. 
Търся ги и когато ги намеря, 
съм щастлива. За съжаление ре-
формата в театъра ни поста-
ви прегради и все по-рядко ми 
се случва да срещна съответ-
ност на желанието ми за нещо 
по-различно. Да залагаш един-
ствено на сигурността е про-
тивопоказно на развитието. 
Бях щастлива, че имах шанса 
да опитам всичко. Нищо не съм 
загубила. А намерих много. Сре-
щах се с прекрасни режисьори, 
добра драматургия и чудесни 
колеги. Топлината на публиката 
ми, която търси моето име в 
афиша на театъра. Ако тряб-
ва пак бих тръгнала по същия 
път без колебание. И отново 
не бих направила компромиси-
те, които биха го направили 

по-лесен. И бих била все така 
непримирима към пошлостта, 
която все повече се опитват 
да ни налагат за да оцелеем. 
И срещу бездарието на онези, 
които ни водят. И бих рабо-
тила отново с неистовото 
желание за успеха на предста-
влението. Дори с риск колеги, 
за които театърът е просто 
една обикновена работа, да не 
ме харесват. Защото успехът 
на артиста зависи не само от 
това, самият той да може да 
тича бързо, а и от това всич-
ки да са в едно темпо и общ 
ритъм. Понякога трябва да 
влачиш и да буташ не само ко-
леги, а дори режисьори, които 
по някаква нелепа случайност 
са станали такива. 

Какво съм си взела по пътя 
ли? О, толкова съм ненаситна, 
че всичко, което намирах, си 

прибирах. Особено от добрите 
режисьори. Уроци по театър и 
по живот. От всеки съм си от-
краднала по нещо. Най-много 
от Юлия Огнянова и Иван Кон-
дов, моите учители и духовни 
наставници. И съм натрупала в 
раклата си несметни съкрови-
ща от опит. Сега го осребря-
вам в работата си като режи-
сьор. Работя вече пет години 
в Гимназията за чужди езици в 
Ловеч. Там още от времето, 
когато е била Американски ко-
леж, има една прекрасна тради-
ция: всеки випуск да завършва 
с театрално представление. 
Участието в Пиесата за всич-
ки там е въпрос на чест. (Във 
филма „Вчера“ става дума за 
това). Всяка есен се явяват на 
кастинга по 50-60 момичета и 
момчета. Остават около 20-
25. Работим 5 месеца. Получа-

С. Георгиева с Хр. Терзиев в „Професията на г-жа Уорън” от Б. Шоу, реж. Б. Харалампиева, ДТ–Ловеч
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ват не само познания, свързани 
с театъра, а и как се работи 
в екип, как се постигат цели. 
Какво означава да си част от 
цялото. Да можеш да се от-
кажеш от много неща, за да 
стигнеш върха. За жертвите, 
които трябва да направиш и 
за всичко, което ще се налага 
да изхвърлиш по трудния път 
към победата. Представление-
то е забележително събитие в 
Ловеч и в гимназията. Тези пет 
месеца са ускорен курс по ак-
тьорско майсторство. И тук 
използвам съкровищата от 
раклата. За това време някои 
от тези деца се превръщат в 
артисти, които човек не би 
отличил от завършилите теа-
тралните училища и които не 
бих заменила с много мои коле-
ги. Представленията се играят 
в театъра и не винаги сравне-
нията са в полза на професио-
налните☺. После те тръгват 
по своите пътища, но теа-
търът остава в кръвта им, а 
връзката ни е за цял живот. 
Невероятно е това усещане 
на раздяла да ти кажат, че си 
променил светоусещането им 
и си ги научил как се постигат 
мечти. Срещата ми с тях ме 
прави невероятно щастлива и 
като че ли напоследък осмисля 
живота ми повече, отколкото 
това, което се случва в теа-
търа. 

2. Още един цитат. В нет-а 
казваш: „Благодарна съм на Бог 
за всичко, което съм изживяла 
– и за доброто, и за лошото“. 
Защо вие, актьорите, не благо-
дарите на своята богиня Мел-
помена? Не се ли страхувате, 
че в гнева си може да дръпне за-
весата пред лицето ви и... сало-
нът със зрителите да изчезне? 

– Темата за Бог е много спе-

циална за мене, Кева. Както и 
за теб си мисля. Осъзнах това 
преди 16 години, когато си ми-
слех, че животът ми свършва, 
след една тежка диагноза. За 
пръв път говоря пред тебе за 
това. Освен много близките 
ми хора, никой не знае за този 
период от живота ми. Сега съз-
нателно го казвам, защото има 
много хора, които имат нужда 
от надежда. Искам да знаят, 
че дори когато си мислиш, че 
всичко е загубено и си се опи-
тал да сложиш в ред земните 
дела, да подредиш живота на 
близките си за живот без тебе, 
се случва Бог да реши друго. Ди-
агнозата „рак“ идва като вне-
запен изстрел. Или те убива 
веднага, или те кара да влезеш 
в битката на живот и смърт. 
Лекарите не даваха особени на-
дежди – казваха, че много съм 
закъсняла. Тогава една жена ми 
каза: Иди в църквата и се моли. 
В отчаянието нищо друго не 
ми оставаше. Молех се... как 
- не знам... но силно и горещо. 
Всеки ден. И Бог така направи, 
че ме срещна с най-добрите ле-
кари в България, без да ги тър-
ся. Промени пътя, по който 
се канех да тръгна. Случайно 
попаднах на най-добрия хирург. 
После при химио- (направиха 
ми щадяща, от която не пада 
косата) и лъчетерапията, 
също ме срещна с най добрите 
и всеотдайни лекари. Дори не 
взех болнични. На никого в теа-
търа не казах. Още на десетия 
ден продължих репетициите с 
Иван Добчев върху „Одисей пъ-
тува за Итака“ (как можех да 
пропусна този шанс!). Продъл-
жих да играя в „Ловчанският 
владика“ и „Железният светил-
ник“, (заради репетициите, на 
които не отидох навреме на 

преглед). Само помолих да ми 
сложат дубльорки на ролите, 
без да обяснявам защо, за да не 
попреча. Репетирах и играех, 
и пътувах до София за химио и 
лъчетерапиите... Бях като ма-
шина, програмирана да побе-
ди. Ти в началото ме питаше 
за „лудостта“ – е, това е друг 
отговор на въпроса ти☺. 

И Бог не ме спасява за пър-
ви път... Промених се. Станах 
по-прощаваща. И по-обичаща. 
Мога да различавам важните 
неща в живота си. Укротих бо-
лезнени амбиции и страсти... и 
гнева... Много повече неща ми 
носят радост. И съм щастлива 
когато сутрин виждам слънце-
то и хората, макар и несъвър-
шени. И сърцето ми е пълно с 
благодарност. 

3. Работила си на сцените 
на драматичните театри във 
Враца и Ловеч, но „направи“ име 
най-вече в Ловеч, а това е малък 
провинциален театър, съста-
вът на който не винаги е само 
от професионалисти. Географ-
ски близкият Плевен като че ли 
по-храбро се справя с този кад-
рови проблем. Как се чувства 
една талантлива актриса в 
такава с години проточила се 
служебно-професионална ситуа-
ция? 

– Изборът ми да остана в 
Ловеч е личен и осъзнат. Оби-
чам този град. На няколко пъти 
бях пред дилемата да си тръг-
на, когато театърът беше 
зле... Но разбирах, че най-лесно 
е да си тръгнеш - да опиташ 
да промениш ситуацията е по-
достойно. И енергията ми се 
насочваше натам. Имахме два 
пъти периоди на съпротива, 
на битка за смяна на директор, 
защото няма защо да се лъжем, 
театърът не е географско по-
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нятие. Театърът се прави от 
директора. Той формира обли-
ка му. Репертоар, артисти и 
режисьори. И цената на тази 
битка (заболяването ми) си 
струваше. Защото после дойде 
златният му период: на Юлия 
Огнянова, Маргарита Младе-
нова, Бина Харалампиева, Иван 
Добчев, Николай Поляков, Вили 
Цанков, Валерий Пърликов... 
И когато всеки сезон при нас 
поставяха поне по трима от 
тях, на нашия театър завиж-
даха дори софийските колеги. 
При нас никак не беше лесно 
да се намери място за актьо-
ри. И всички тези режисьори 
идваха заради трупата, не за 
смешните хонорари. Но точно 
те изградиха тая трупа и по-
сетите семена от всеки един 
даваше плодове при следващи-
те. Тук не съм съвсем съгласна 
с тебе - трупата ни е една от 
най-добрите. Едно силно ядро, 
около което се вписват мла-
ди и талантливи момичета 
и момчета. И театърът ни е 
бил трамплин за много от тях 
към софийските сцени. 

За съжаление сега нещата 
са по-различни. Кризата заедно 
с новите правила в театъра 
на оцеляването... Но когато 
си имал голяма и изпепеляваща 
любов, може да се мине и през 
период на безлюбовие ☺ в очак-
ване на новата. Вярвам, че от-
ново ще ми се случи! 

4. От споменатите режи-
сьори кой какво ти даде? 

- Обичам тези режисьори. И 
сега в молитвите си моля Бог 
да се случи, че да работя отно-
во с тях. Сънувам ги. То е как-
то, когато си живял в дворец 
и са те принудили да живееш в 
къщичката на прислугата, все 
сънуваш миналия разкош☺... 

Какво съм взела от тях? 
Много, страшно много! 

От Юлия Огнянова топли-
ната и обичта, защото тя 
цялата е Обич! И когато ар-
тистът се почувства обичан, 
е готов и Еверест да изкачи. И 
за това нейните представле-
ния бяха заредени с невероят-
на енергия, която преливаше в 
залата долу. 

От Вили Цанков - финеса и 
мекотата в работата. Ари-
стократизма. 

От Грети - силата да ми-
нава през огън и вода по пътя 
към целта. И как я достигаше! 

От Иван Добчев – неисто-
востта, с която преследва ре-
зултата. 

От Бина – невероятното 
умение да обединява и да съз-
дава трупа. 

От Николай Поляков – иро-
нията и сарказма, с които те 
подлудява, но те кара да над-
скочиш себе си. 

От Валерий Пърликов – неж-
ното бръкване до дъното на 
душата ти, докато стигнеш 
там, в тъмното кътче, където 
сам не подозираш какво има, за 
да го извадиш после пред публи-
ката. 

След премиерата, след раз-
дялата с тези режисьори ми е 
тъжно и страдам, както след 
раздялата с голяма любов. 

5. В съвсем новите общест-
вено-социални обстоятелства, 
ако трябваше сега да избираш 
професията си, щеше ли отно-
во да станеш актриса?

– Аз -да! Без съмнение. Но ко-
гато някое от децата ми от 
трупата в гимназията се за-
рази от театъра и иска да се 
откаже от възможностите да 
учи нещо престижно (те пове-
чето ги приемат в чужбина), 

винаги правя всичко възможно 
да го откажа... Обичам ги. И 
им се радвам, когато са та-
лантливи и можещи. Опитвам 
се да им помагам, поне да им 
посочвам подводните камъни, 
които са наранявали моите ко-
лене. Да им дам увереност, че 
само човек с характер би мо-
гъл да оцелее в театъра и да 
постигне нещо. Че, ако позво-
лиш, ще те смажат свръхамби-
циозни колеги, некадърни режи-
сьори и директори. 

6. Тревогите и надеждите 
ти за българския театър? 

- Ох... Тревогите са на всич-
ки ни. Има нещо сбъркано в сис-
темата. 

Когато ти натискат гла-
вата под водата и ти викат 
„дишай“, с тайната надежда 
да се удавиш, е меко казано 
притеснително. Но ако се на-
учиш да дишаш и под водата, 
можеш да ги изненадаш доста 
неприятно☺. Надеждите, че 
ще дойде време, когато тези, 
които ни управляват, ще разбе-
рат най-после разликата между 
култура и забавление. Ще проу-
меят, че една държава, която 
изоставя културата си в тези 
вълчи времена, е обречена. И, 
че пораженията върху духа, ко-
ито се нанасят днес, могат да 
са непоправими. Защото безду-
ховността е най-страшното 
нещо. Тя може да унищожи тази 
държава. Чалга-манталитетът, 
който възпитаваме години на-
ред, ражда чалга-управление на 
всички нива. И младите, и мо-
жещи хора бягат. И не мога да 
им кажа да не го правят... Чес-
то си припомням думите на 
Станислав Стратиев: „Послед-
ният да угаси лампите и да пус-
не химна“. 

К. А.
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Завършил ВИТИЗ през 1960 
година при проф. Стефан Сър-
чаджиев; известен актьор от 
сцените на Силистра и Русе; 
на 80 години изглежда добре, 
съхранен интелектуално.

- Как се „намотават“ 80 го-
дини на възрастовото кълбо, без 
да се рухне физически и интелек-
туално? Каква е рецептата? 

- Компонентите в рецепта-
та са много. Един от тях е пу-
шенето. Не трябва да се пуши. 
Пушил съм, много съм пушил. То 
не може като работиш в теа-
търа да не пушиш.

- Защо да не може? 
- Защото всички пушат, 

особено когато се репетира 
на маса. Тогава всички пушат. 
И ти да си – и ти ще пушиш. 
Пушил съм много. Пропуших в 
казармата, там ни даваха за-
дължително цигари. 

- Сериозно? 
- Да, даваха ни по осем къса 

цигари кариочки. 
- Осем парченца цигари за ден 

или за месец? 
- За месец, за месец, и аз, за 

да не ги хвърлям... После започ-
нах и да си купувам. От казар-
мата влязох във ВИТИЗ. Във 
ВИТИЗ, ако не пушиш си чер-
на овца, трябва да си в крак с 
всички. „Дай една цигара, дай 
една цигара“... 

- Какво се пушеше във ВИ-
ТИЗ? 

- Арда пакет. 
- А прочутото „Слънце“? 
- То беше по-скъпо. Говоря 

за 1957/58... После в театъра 

репетиции-цигари-репети-
ции... нормално. Случаят с от-
казването ми от цигарите е 
интересен и искам да го раз-
кажа. В Русе бяхме четирима 
приятели от различни бран-
шове. Аз бях актьор, другите 
бяха работник в корабния за-
вод, председател на ловците 
в Русе и инженер. Събирахме 
се редовно да играем карти. 
На карти се пуши. Никой не 
може да ме убеди, че като се 
играят карти не се пуши. Там 
има емоции, скандали, ядос-
вания... Закон ни беше на 2-ри 
януари да играем карти. И пу-
шим, пушим, пушим... Но след 
събирането ни през 1979 годи-
на един от нас - Киро, нощта 
получил инфаркт. А той има-
ше спортна фигура, по три 
пъти преплуваше Дунава, два 
метра мъж, грамаден. Отива-
ме у него сутринта пак да иг-
раем, а той забранил на жена 
си да ни каже за това обсто-
ятелство. Почваме да играем. 
Гледаме, че Киро нещо е крив, 
не му върви, той, който често 
печелеше. Отново и четири-
мата пушим като комини. До 
вечерта пушим и играем. На 
сутринта жена му се обажда 
и казва: „Божидаре, Киро почи-
на“. Викам й: „Остави го, нега 
си почива, много го уморихме 
вчера“. „Киро почина в болни-
цата“ – изплака тя. Тогава ние 
тримата положихме клетва, 
че няма повече да пушим в 
памет на приятеля Киро, кой-
то тогава беше на 55 години. 

Чувствахме и известна вина, 
че сме пушили пред него... 

И до ден-днешен не пуша. Лю-
бопитното е, че когато един 
от нас пропуши – катастрофи-
ра, уби се; и другият пропуши – 
разболя се, почина. Останал съм 
само аз. Как да пропуша?! И не 
пропуших. Какво ли не правиха 
режисьорите, които знаеха за 
това. Караха ме съзнателно да 
запаля цигара... Няма да запаля, 
уволнете ме – това им казвах. 
Васил Попилиев беше директор 
и му викам „А, уволни ме, де!“... 
Не искам да наруша клетвата 
си! 

- С какво се храниш? Има ли 
нещо специално, което да ти 
помага? Знаем колко рухнали ак-
тьори има на тази възраст. 

- До 1989 година всички се 
хранехме на стол. Всички си 
записвахме меню за следващия 
ден и това беше нашата хра-
на. Вкъщи никой не готвеше. 
Само на стол. 

- Браво на социалистическия 
стол! 

- Браво, ми! Хубаво, качест-
вено, много хубаво готвеха. На-
шият стол беше хубав. 

БОЖИДАР МАНЕВ
Актьор на 80 години
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- Вие, русенските актьори, 
къде се хранехте? 

- Ааа, всеки различно. Някои 
в банката... Аз се хранех във 
„Водното“ – ВиК. Като закриха 
столовете след десети ноем-
ври, нахлуха новите норми и 
трябваше вече да си готвим. 

- Ти самият готвиш ли? 
- Мога само пържени яйца и 

риба да пържа. И да я ловя. 
- Жена ти какво ти готви 

вече 23 години? 
- Ами не е без месо - главно 

пилешко, главно риба, главно 
говеждо-телешко, по-малко 
свинско. 

- Пиеш ли кафета? 
- Най-много две на ден. 
- С мляко или черно? 
- Както падне, ако съм на 

друго място. Иначе обикновено 
кафе еспресо. Преди обяд някъ-
де едно и след обяд едно. 

- А пиенето? 
- Не. Само от време на вре-

ме чашка вино. 
- Правиш ли физически упраж-

нения? 
- Правех. Сега не мога с тия 

крака. Допреди 15 години пра-
вех. Сега се движа, налагам си 
и се движа. Имам ставни про-
блеми и единият прешлен на 
гръбначния ми стълб не е до-
бре - гледаха го на рентген. Във 
военна болница един професор, 
мой приятел - мери ми кръв-
ното, мери ми пулса, прави ми 
кардиограма и вика:“ Всичко ти 
е брилянтно, какво си дошъл 
при мене, ти при мене работа 
нямаш“. Викам му: „Работата 
е там, че не мога да вървя. Ко-
ленете ме болят, кръста ме 
боли...“. А той: „От това не се 
умира, а само се тегли“. 

- Срещала съм те из фоайе-
тата на театрите, ходиш на 
театър, гледаш. Какво е мнени-

ето ти за театъра ни през по-
следните години? 

- Аз съм от друго време и 
не споделям някои неща, но по-
неже редовно гледам ще кажа: 
тревогите ми са в това, че 
публиката ни не е в крак с но-
востите, с експериментите. 

- Имаме старомодна публи-
ка? 

- Не е в крак с новостите в 
театъра. 

- Не я ли научихме? 
- Ами изглежда не сме, защо-

то... като гледам и в Русе – 600 
места, а я има я няма 100 души 
вътре. 

- А какво да направи съвремен-
ният ни театър, за да повдигне 
равнището на зрителите? 

- Участвал съм и в художест-
вени съвети, бил съм и зам. -ди-
ректор, мислил съм по въпро-
са... Но все ми се струва, че е 
трудна работа. Това е въпрос 
на дълъг период, на свикване. 
Защото... авангардно мислят 
режисьорите. 

- Например? 
- Най-младите съвсем не ги 

познавам... Познавам Леон Да-
ниел, Слави Шкаров... Но сега 
правят много самоцелни неща, 
само и само да е различно. Не 
трябва да се бяга толкова мно-
го от автора! Мога ли да дам 
един пример? „Боряна“ на Слави 
Шкаров. Прави „Боряна“ и сино-
вете от пиесата пристигат с 
мотори на сцената да търсят 
имането. Изравят те Венера 
Милоска, но не й обръщат вни-
мание, защото търсят има-
нето. Това е много интересно 
решение, съгласен съм с теб, 
но минава Боряна покрай тях, 
те я заглеждат, потупват я 
по задника, пощипват я... Йор-
дан Йовков не е бил такъв! Той 
като е срещал Багряна е мина-

вал от притеснение на другия 
тротоар. Мисленето му е било 
такова! Йовков въплътява кра-
сотата в Боряна. 

- На коя постановка през по-
следните години си изпитал 
зрителско щастие? 

- Не мога да говоря за тази 
година – снегът беше много 
голям. Гледах все пак в Театър 
„София“ „Коварство и любов“ и 
„Преди/след“ с Гергана Кофар-
джиева на Иван Добчев. И две-
те са интересни, но не можах 
да се съглася с „Преди/след“... 
Добре беше „Коварство и лю-
бов“, но... Шилер едва ли ще се 
съгласи с тия хитлерови ра-
боти „хайл-хайл“ и офицерски 
куртки. Режисьорът бил млад... 

- Да, Стайко Мурджев. Тоест, 
имаш упрек към костюмогра-
фа? 

- То не става без одобрение-
то на режисьора. 

- А какво много ти е хареса-
ло? 

- Определено ми харесват 
постановките на Здравко Ми-
тков. Той се движи в потока 
на прехода: не е из един път 
да скочи рязко в новото, в су-
пер новото Авторът трябва 
да се уважава, колкото и да се 
осъвременява. Сега са свикнали 
да правят все „по“... „по Гогол“, 
„по Горки“. Щом не ти харесва 
авторът, напиши нова пиеса и 
си я постави, аз така разсъжда-
вам. Гледах преди време пред-
премиерно представление на 
„Одисей“ на Теди Москов, той 
прекъсваше на пет минути, ре-
жисираше. Публиката не харес-
ва това. 

- Как виждаш бъдещето на 
българския театър? 

- Театърът винаги има бъде-
ще! 

К. А.
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1. НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ има 
две книжарници – на „Г.С. Ра-
ковски“ и на „Стефан Караджа“. 
Всъщност две ли са или една на 
две места? 

– Ако книжарниците са очи-
те на човека към света, то 
нормалното е човек да има 
две очи. Извън шегата, кни-
жарницата е една с два салона, 
тъй като подбора на книгите, 
снабдяването и помощта към 
клиентите за ориентиране в 
огромното разнообразие, се 
осъществяват от един орга-
ничен екип. 

2. В договора си за наем на 
помещенията с НАТФИЗ имате 
ли фиксирано задължение да про-
давате театрална и кино лите-
ратура, или щом книжарницата 
е под покрива на Академията, 
това се разбира от само себе 
си? 

– Да, в договора има такава 
клауза, но и без нея е логично 
в книжарница, намираща се в 
сграда на НАТФИЗ, да бъде ши-
роко представена тази специ-
ализирана литература. Не само 
студентите и преподаватели-
те, с които така да се каже жи-
веем врата до врата, но и хора 
извън бранша, интересуващи 
се от тази материя, биха по-
търсили този род литература 
първо при нас. 

3. Ако една книжарница е ог-
ледало на интересите на своя 
управител, то вие сте личност 
с доста висок вкус. Коя е Нели 
Велинова? Защо се занимава с 
търговия на книги? 

– Благодаря за това мне-
ние! Старая се да поддържам 
информираността си за авто-
ри и заглавия. Опитвам се и 
да изляза от собствените си 
рамки. Всеки човек има своите 
индивидуални предпочитания 
и пристрастия, особено в об-
ластта на изкуството. Кни-
жарят, обаче, не може да си 
позволи лукса да предлага само 
това, което допада лично на 
него. Когато съветвам кли-
ентите, аз се опирам на своя 
опит, вкус и предпочитания, 
но внимателно се вслушвам в 
техните желания и търсения 
и така откривам и за себе си 
нови и неочаквани прояви на чо-
вешкото творчество, които 
добавям към вече любимите си 
образци. Коя е Нели Велинова? 
- една средностатистическа 
съвременна жена със своите 
трудности, борби и радости, 
със своите успехи и тежки мо-
менти. А защо точно книги? 
Сигурно ще прозвучи банално 
– защото ги обичам. Много, 
дори може би повечето хора 
обичат книгите, но при мен 
тази любов е толкова силна, че 
не си представям друга профе-
сия, която да ми носи такова 
удоволствие. 

4. Понеже сме сп. „Театър“ 
(то е на вашите рафтове, за 
което благодарим) и всичко те-
атрално ни интересува, затова 
питаме – кой купува театрал-
ни книги? 

– Нормално е театралните 
книги да се купуват най-често 

от професионалистите – ре-
жисьори, актьори, сценографи. 
Може обаче да се отбележи, че 
има и любители на театъра, 
чиито интереси се простират 
отвъд посещенията на теа-
трални постановки. За съжале-
ние театралните книги не са 
толкова много и не се издават 
често. 

5. Какъв жанр театрални 
книги са най-предпочитани? 

– Режисьорите, а и не само, 
купуват пиеси, както от бъл-
гарски, така и от чужди ав-
тори. На интерес се радват 
и енциклопедичните издания, 
свързани с историята на бъл-
гарския театър, както и мемо-
арни книги на български арти-
сти, режисьори и сценаристи. 

Струва ми се, че години-
те на така наречения преход 
натовариха сериозно емоци-
онално-психически хората от 
средното и по-възрастното 
поколение. Това съвпадна с из-
чезването от културната 
сцена, а за голямо съжаление и 
от живота, на много от теа-
тралните ни творци, с които 
тези поколения споделиха ва-

Нели Велинова
и книжарницата на НАТФИЗ
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жна част от живота си. Появи 
се една носталгия по тази пле-
яда висококачествени творци, 
които виждахме не само на те-
атралната сцена и в кината, 
но бяха и чести наши гости на 
телевизионния екран. Много 
хора чувстваха тези артисти 
почти като свои близки родни-
ни и се опитват да запълнят 
празнината, купувайки книги с 
техните спомени и снимки. 

6. Върви ли преводната спе-
циализирана театрална лите-
ратура? 

– Преводна театрална кри-
тика и теория почти липсва. 
Едва в последните години се 
появиха преводни пиеси от ня-
колко издателства – „Блек Фла-
минго“, „Рива“, „Фама“. 

За сметка на това има тър-
сене на произведенията на бъл-
гарски автори театроведи 
– Камелия Николова, Венета 
Дойчева. 

7. Скъпи ли са театралните 
книги или евтини? 

– Зависи от коя страна на 
щанда се намирате. Не бих ка-

зала, че цената им се различава 
от тази на останалите книги. 
Друг е въпросът, че за повече-
то читатели книгите са скъпо 
удоволствие, но пък като се 
вземат предвид минималните 
тиражи, които пазарът нало-
жи, няма много резерв за сваля-
не на цените. 

8. Минавам и на отиване, 
и на връщане от работа край 
книжарницата ви и съм сви-
детел на следната ежедневна 
гледка: на тротоара пред вхо-
да на книжарницата струпа-
ни десетки студенти, а вътре 
празно, сякаш тия млади хора 
имат някаква уплаха от книги 
и не смеят да прекрачат прага 
на книжарницата дори за да раз-
гледат рафтовете, ако не купу-
ват. Е, засичала съм някои да си 
правят ксероксни копия в кни-
жарницата... А тези, които вля-
зат с цел купуване, какви книги 
(учебници) обикновено търсят? 
Когато ги нямате търсите ли 
начин да уведомите за това ръ-
ководството на Академията, за 
да се реагира на липсата? 

– Книгите (учебниците), 
по които учат студентите, 
са написани предимно от пре-
подаватели в Академията, с 
които поддържаме постоя-
нен контакт. Уведомяваме ги 
своевременно за липсата на 
съответните книги и те ни 
ги доставят. Практически ня-
маме недостиг на учебници за 
студентите. 

9. Крадат ли се книги? 
– Не често, но се случва. За 

съжаление, моето наблюдение 
е, че книги се крадат не за да 
бъдат четени, а за да бъдат 
препродадени. С годините оп-
итните книжари добиват нюх 
за клиентите си и могат с го-
ляма вероятност да преценят 
дали влезлият е купувач, дали 
само убива времето или търси 
„нещо друго“. Открадването на 
книга се разкрива практически 
веднага, защото клиентите не 
са толкова много и „безследно-
то изчезване“ на някой, който 
дълго е разглеждал рафтовете, 
се забелязва почти мигновено. 
Кражбата се извършва буквал-
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но за секунди, докато внима-
нието на книжаря е насочено 
към друг клиент, който търси 
нещо конкретно или съвет за 
някоя книга. 

10. Имате ли редовни клиен-
ти от театралния бранш? На-
зовете ги, запознайте ни с някои 
от тях – кой какво предпочита 
да чете? 

– Много от клиентите ни 
са редовни. С някои се позна-
ваме от години, дори ставаме 
приятели. С времето научава-
ме техните предпочитания, 
дискутираме книги и автори 
и това ни дава възможност 
да им помагаме по-бързо да се 
ориентират в голямото разно-
образие, предлагайки им книга, 
която е най-близко до техните 
интереси. Тъй като питате 
конкретно за театрали, сред 
редовните ни клиенти бих по-
сочила проф. Пламен Марков, 
който практически изчерпва 
изданията, свързани не само с 
театъра и киното, но и с фи-
лософия и история – наша и 
световна, древна и съвремен-
на; проф. Снежина Танковска е 
силно привлечена от източни-
те автори, по-специално от 
Япония и Китай, и живо инте-
ресуваща се от съвременни 
американски и европейски ав-
тори; проф. Здравко Митков 
отблизо следи всичко ново в 
областта на театъра; проф. 
Калина Стефанова, проф. Ди-
ляна Мичева, Андрей Слабаков, 
Николай Ламбрев… дано не про-
пускам някого. 

От актьорите не бих могла 
да изброя всички, но като че ли 
най-близък контакт създадохме 
с Нона Йотова, Койна Русева, 

Ернестина Шинова, Весела Ба-
бинова, Екатерина Стоянова, 
Биляна Петринска. 

11. Знаем, че ваш клиент е 
президентът Петър Стоянов. 
Интересува ли се от театрал-
ни заглавия? 

– Радвам се, че такъв висо-
коерудиран и начетен човек 
предпочита нашата книжар-
ница. Президентът Стоянов 
чете много и интересите му 
са разположени в широк диапа-
зон. Естествено, политиката, 
историята и обществените 
науки заемат едно сериозно 
място в него, но го привличат 
и автори философи като Мир-
ча Елиаде и Емил Чоран. 

12. Печели ли се от търговия 
с умни книги, защото само с та-
кива са заредени рафтовете на 
книжарницата ви? 

– Бих перифразирала малко 
въпроса ви – „Печели ли се от 
търговия с книги?“. Защо? За-
щото, според мен книгите не 
са умни и глупави сами по себе 
си, както хората не са краси-
ви и грозни сами по себе си. И 
двете качества се проявяват 
в сблъсъка или по-скоро при 
съприкосновението с човека. 
Както един човек за едни е гро-
зен, а за други хубав, така една 
книга е умна за едни и не тол-
кова умна за други. „Умност-
та“ на една книга се проявява 
в способността й да откликне 
на търсенията на конкретния 
читател, по-просто казано – в 
способността й да отговори на 
неговите въпроси по приемлив 
за него начин. Колкото повече 
са удовлетворените читате-
ли, толкова по-обективно умна 
се счита книгата. 

Да се върна на въпроса. В 
днешно време понятието „пе-
чалба“ практически не се свърз-
ва със стоката книга. Това е 
валидно както за авторите, 
така за издателствата, така и 
за книжарниците. Ако се разхо-
дите из София, ще установите, 
че не една и две, при това го-
леми книжарници, са изчезнали 
от пейзажа. Книгоиздаването и 
книгоразпространението в мо-
мента изживяват криза, както 
и цялата икономика, и дори по-
дълбока, защото причините за 
спада в този бранш са не само 
икономически. Очевиден е от-
ливът на хората от четенето 
на книги, особено традицион-
ните – отпечатани на хартия. 
В забързаното ни време хората 
се научиха да живеят като във 
видеоклип, в който всяка секун-
да картината се сменя. Някак 
загубиха търпението да се от-
пуснат удобно на дивана или 
в креслото и да се потопят в 
книгата за часове. Влияние оказ-
ва и отварянето ни към света. 
В сравнение със социалистиче-
ския период, сега заглавията са 
в пъти повече и поддържането 
на богат асортимент изисква 
замразяването на много по-се-
риозни средства. 

Аз обаче съм оптимист и 
вярвам, че когато книжарят 
е опитен професионалист, 
държи ръката си на пулса на 
читателя и поддържа духа си 
отворен към новото, няма да 
забогатее, но ще може да води 
един достоен живот и да ос-
тане удовлетворен от труда 
си. 

К. А.

ГИЛ ДИИТЕГИЛ ДИИТЕ
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П И С М О
Мили Петьо, не е честно. Не 

е честно да ни напуснеш сега. 
Защо реши, че сега е моментът 
да ни оставиш? Не разбра ли, че 
точно днес българската култура 
има нужда от такива като теб? 
Защо допусна българската инте-
лигенция да загуби още един?... 
Ти си й необходим с всичките ка-
чества, които Бог щедро е изси-
пал върху теб. Преди всичко без-
граничната ти всеотдайност, 
която понякога те довеждаше 
до нечовешко изтощение; готов-
ността ти да помогнеш на всяка 
цена по всички възможни начини 
на всеки; пословичната ти до-
брота и сърцатост във всичко, 
което правеше...Ти беше надарен 
щедро с  талант: когато играеше 
на сцената, около теб всичко сия-
еше, обгърнато от благородство, 
мекота, интелигентност, топло-
та. Ти беше един от тези инте-
лектуалци, които притежаваха 
изключително чувство за исто-
рия. Проявяваше страстен фана-
тизъм в събиране и обработване 
на исторически факти, отнасящи 
се  до нашето културно минало, 
особено в областта на театъра 
и литературата. Ти имаше та-
ланта да пишеш така увлекател-
но и сладкодумно, че всеки, прочел 
твоя книга, се чувстваше част 
от българската култура, потапя-
ше се и заживяваше със съдбите 
на българските интелектуалци, 
усещаше атмосферата на съби-
тията, описани от теб и с това 

ставаше по-богат.
Не си спомням случай да отка-

жеш на някого помощ в периоди 
на творчески затруднения, спася-
вал си докторанти със доброна-
мерените си, но и изключително 
професионални рецензии и си по-
магал на много колеги за израст-
ване в професията им.

Но като че ли голямата загу-
ба ще усетят най-много твоите 
студенти. На тях най-много ще 
им липсваш. Когато те изпраща-
хме,  те идваха при мен, прегръ-
щаха ме като че ли бих могла да 
ги утеша. Търсеха частица от 
теб, случайно останала, защото 
нашият педагогически път беше 
общ. Дълги години споделяхме 
заедно трудния път на педагога, 
помагахме си, обичахме се.

Затова дълбоко се прекланям 
пред теб! Благодаря ти, че ме 
допусна до твоя свят и имахме 
възможност да работим заед-
но. Години наред. Не зная с какво 
омагьосваше студентите, но ко-
гато се срещаха с теб, лицата 
им засияваха в някакво очакване, 
очакване за нови познания, зна-
ейки, че ще им ги дадеш. Твоята 
топла усмивка се отразяваше 
върху тях и те като че ли ста-
ваха по-добри, защото усещаха, 

че не ги лъжеш, защото им беше 
уютно с теб. Защото в теб от-
криваха пластове многостранна 
култура. Защото, макар и плахо, 
те се опитваха да вкусят от 
блестящия ти и фин хумор. За-
щото твоето себераздаване не 
можеше да бъде отминато и не-
забелязано. Ти се грижеше за тях 
като за свои деца. 

За всичко това и за още мно-
го неказани неща ти имаше 
привилегията да бъдеш обичан, 
да бъдеш любим учител, от ка-
квито именно сега има огромна 
необходимост. Ето затова те 
обичахме много. Ето затова ще 
ни липсваш. 

Проф. Емилия Ангелова

МОЛИТВАМОЛИТВА

Без проф. ПЕТЪР ПЕТРОВ – 
актьор, педагог, писател

ТАЗИ ГОДИНА НИ НАПУСНАХА СЪЩО:

ПОЛИНА ДОРОСТОЛСКА –  актриса, звезда от близкото 
минало на ДТ-Бургас

АТАНАС ГАНЕВ  –  актьор, дългогодишен директор 
на ДТ-Добрич

(1939 – 2012)



БР. 1-3
Без Коста Цонев
ЕПИДАВЪР
„Театралните фяби на Карло Гоци” от д-р 
Иван Симеонов
АЛФАБЕ”Т”
„Актьорският тренинг като комуникатив-
но умение в съвременните общества” от 
доц. Ева Волицер
DE FACTO
Алекс Едозие и театър „ Ироко” от Невена 
Фетваджиева
ИЗ СВЕТА НА АМЕРИКАНСКИЯ ТЕАТЪР
 „Ан Богарт ; „Перспективи”-система за обу-
чение на съвременни актьори” 
РЕЖИСЬОРЪТ ЗА ПОСТАНОВКАТА СИ
А. Катранджиева за „Урбан Тао – Еволюция”
TETE-A-TETE
Стоян Радев за своя Ричард III
КАКВО?
Проф. Пламен Марков за спектакъла си „Ри-
чард III”
АКЦЕНТИ
ДИАЛОГ
Иван Бърнев (Лилия Динова)
Нона Йотова (Ивон Димитрова)
МЕЛПОМЕНА БЕЗ ГРИМ
„Да и Не за „Mc Beth” по Шекспир на Теди 
Москов, Младежки театър”:
„Макбет, какъвто всеки заслужава” от Гер-
гана Пирозова
„Mc beth” – вчерашен недопечен хамбургер” 
от Николина Делева 
„Какво се случва с човека днес? („Златни мо-
стове и Секвоя” от К. Илиев, МГТ „Зад кана-
ла”) от Милена Михайлова
ФЕСТИВАЛИ
При Веселин Ранков, „Via pontika” – Балчик
ПОРТРЕТИ
„Вечната Сия; Проф. Анастасия Савинова в 
юбилейна година” от д-р Велимир Велев
СВЕТЪТ Е МАЛЪК
Явор Гърдев за спектакъла си „Грозният” от 
М. фон Майенбург в Русия
65 ГОДИНИ СП. „ТЕАТЪР”- ПРЕМИЕРА НА 
ФОТОАЛБУМА
„Българският театър in camera” от доц. д-р 
Йоана Спасова-Дикова
Отзиви за Фотоалбума
ЧЕСТИТО
90 години Стоянка Мутафова и Сия Цветкова
Премиерен афиш

БР. 4 -6
Без Наум Шопов

„Да мислим глобално” от Ан-Мари Енгъл
АКЦЕНТИ
МЕЛПОМЕНА БЕЗ ГРИМ
„Две мнения за „Животът е прекрасен” по 
„Самоубиецът” от Н. Ердман, реж. Алексан-
дър Морфов, НТ „Ив. Вазов”:
„Прецизно оркестриранe” от Николина Де-
лева
„Жизнеустойчивият самоубиец” от Гергана 
Пирозова
„Ревизор” от Н. В. Гогол, НТ ”Ив. Вазов” от 
Николина Делева
„Нощна пеперуда” от П. Гладилин, НТ „Ив. Ва-
зов” от Гергана Пирозова
TETE - TETE
Петя Силянова (Валентина Михайлова)
DE FACTO
Ириния Делина и нейната книга „Аз, 
Жустин...”, „Джезуалдо...” (К. Апостолова)
АЛФАБЕ”Т”
Проф. Снежина Танковска – за обмена с Ки-
тай
СВЕТЪТ Е МАЛЪК
„Годината на Пламен Панев или Годината на 
магарето” от Пл. Панев
МАСА ЗА ДВАМА
Марина Райчинова (Лилия Динова)
НЕРЕПЕТИРАН МОНОЛОГ
Ивайло Симеонов за баща си Богомил Симе-
онов
ГИЛДИИТЕ
Боил Банов, Христина Арсенова, Вера Стой-
кова, Златна Костова, Огнян Стамболиев, 
д-р Светла Бенева (К. Апостолова)
ТЕАТЪР В КНИГИ
„Думи и еринии” от Венета Дойчева (Анна 
Топалджикова)
Още нови книги
МОЛИТВА
„В памет на голямата актриса Лора Кре-
мен” от проф. Надежда Сейкова
ВДЪХНОВЕНИЕ
Сценографката Ива Шавнийска, вдъхновена 
от Леа Иванова

БР. 7-9
Премиерен афиш
ИЗ СВЕТА НА АМЕРИКАНСКИЯ ТЕАТЪР
Сам Шепърд (Бриджит Лакомб)
МАСА ЗА ДВАМА
Кирил Кавадарков (Валентина Михайлова)
МЕЛПОМЕНА БЕЗ ГРИМ
„Осакатеният „Евгений Онегин”- претенция 
без покритие” ( ТБА) от Николина Делева
„Духът наш насъщний дай го нам днес” („Ри-

цар на Светия Дух” от Б. Папазов, НТ”Ив. 
Вазов”) от Милена Михайлова
СОФИЙСКИ ОБЩИНСКИ ТЕАТРИ
Театър „Възраждане”:
Татяна Захова (Лилия Динова)
Роберт Янакиев (Лилия Динова)
ГИЛДИИТЕ
Красимира Филипова, Кръстю Кръстев, 
Орлин Стефанов, доц. д-р Венета Дойчева, 
Бойко Кръстанов (К. Апостолова)
DE FACTO
„Паун vs магаре: Сбърканата символика на 
българския театрален тепих” от Димитър 
Чернев
ЦИТАТ НА БРОЯ
РЕФЕРЕНДУМ
Николина Делева и Гергана Пирозова отгова-
рят на четири въпроса
АКЦЕНТИ
f-pos”t”- нередактирано

БР. 10-12
Театрални награди 2012
ИЗ СВЕТА НА АМЕРИКАНСКИЯ ТЕАТЪР
Кристин Линклейтър 
МЕЛПОМЕНА БЕЗ ГРИМ
За „Пустинен кръг” в Младежкия театър от 
Милена Михайлова
DIXI
Мария Сапунджиева (Невена Фетваджиева)
ФЕСТИВАЛИ
Кейт Бланшет - Wiener Festwochen 
СВЕТЪТ Е МАЛЪК
За „Екоцентричен” в Ню Йорк
В ГРИМЬОРНАТА
 Пепа Атанасова (Валентина Михайлова)
АКЦЕНТИ
КАКВО?
 Зала „Стоян Камбарев” във Варна
TETE-A-TETE 
Близнаците Дарин и Деян Ангелови (Ивон 
Димитрова)
 СОФИЙСКИ ОБЩИНСКИ ТЕАТРИ
Ириней Константинов (Лилия Динова)
Млади имена в Театър „София”(Лилия Дино-
ва)
ГИЛДИИТЕ
Бойко Богданов, Владимир Левчев за прево-
да си на Сара Кейн, Слава Георгиева, Божидар 
Манев, Нели Велинова (К. Апостолова) 
МОЛИТВА
Без актьорите  Петър Петров, Полина До-
ростолска и Атанас Ганев Годишно съдържа-
ние -2012 

(„Т”)

НАГРАДАТА:

ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ – 2012 г.

„ЮЛИЯ“ ЛИ СЕ КАЗВА РЕЖИСЬОРКАТА ЮЛИЯ ОГНЯНОВА?
?    НА СП. „ТЕАТ ЪР”

Отговорите изпращайте 
на адрес: София 1ООО, 

пл. „Славейков“ 11 или на teatro99@abv. bg

ЕДНОГОДИШЕН АБОНАМЕНТ 
ЗА СП.“ ТЕАТЪР“ ЗА 2013 Г. 



William Shakespeare:
Ако можех, щях да се абонирам за сп. „Театър“
Ako mojeh, shtiah da se aboniram za sp. „Teatar“

Сп. „Театър”
издание на „Театро”, 1000 София, пл. „Славейков” 11

тел.02/ 988 17 63; 0889/ 85 95 33
e-mail: teatro99@abv.bg            http://grosnipelikani.net

АБОНАМЕНТ ’2013 - 40 ЛЕВА

СУМАТА ИЗПРАЩАЙТЕ НА АДРЕС:

Общинска банка АД 
София, бул. “М. Луиза “88

IBAN: BG 67 SOMB 9130 10 26768401
BIC:  SOMB BGSF

Можете да 
направите 

абонамента и в:

Български 
пощи

Доби прес
НАР

Редакцията на 
сп. „Театър”
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