
20940 ISSN 0204 6253  7-9 / 2015

ДЖУДИТ МАЛИНА
(1926 - 2015)

СТОЯН РАДЕВ; ИДА ДАНИЕЛ



2

Година LXIX, бр. 7-9/2015

КОРИЦА I СТР. -  Джудит Малина (четете на 27 стр.); Камен Донев в „Снегирьов” по „Братя Карамазо-
ви“ от Ф. М. Достоевски, реж. Стоян Радев, НТ (четете на 17 стр.)

АКЦЕНТИ
***
Из „ОТ БЪЛГАРИЯ С ЛЮБОВ”
(Публикация в http://szinhaz.hu/musical/61268-bulgariabol-szeretettel-
n-szakmai-lapban-meltatjak-a-madach-szinhazat - най-големият унгар-
ски портал за театър)

Българско специализирано издание удостои с вниманието си  Теа-
тър „Мадач“. Неотдавна големият и всепризнат унгарски режи-
сьор Сиртеш Тамаш-голям приятел на Сър Андрю Лойд Уебър, по-
лучи писмо, което го  уведомява, че е излязла статия за Театър 
„Мадач“ в специализираната българска периодика – сп. „Театър“ .
Авторът Георги Марков не е театровед, но е фен на мюзикъла и 
на Театър „Мадач“. Редакторската колегия на едно от най-рено-
мираните български издания за култура - сп. „Театър“ (бр. 4-6/2015 
–б.р.), намери за достойно да публикува материала.
Списание „Театър” съществува от 1946г. Изданието отразява не 
само българския театрален живот с анонси, интервюта, анализи 
и критики, а и се старае да запознае българския читател с чуждес-
транната театрална култура, като например посвещава тема-
тични  броеве на отделни международно признати творци и хора 
на изкуството. 

 Kodova Michaela / Szinhaz.hu

***
ПАМЕТНА ПЛОЧА, ПОСВЕТЕНА НА  СЦЕНОГРАФА СТЕФАН САВОВ

По инициатива на Сатиричния театър, в който художникът ра-
боти 26 години, секция „Сценографи” към Съюза на българските 
художници и Съюза на артистите в България беше открита па-
метна плоча на Стефан Савов (1924-2004) в сградата, където е 
било ателието на художника. („Т”)

ПАМЕТ ЗА ДИМИТЪР ГОЧЕВ 
ХАЙНЕР МЮЛЕР И КОБЕЙН 
 
ти казваш 
че е дълъг пътя към касата 
особено 
при дъжд 
 
и край теб във фабрично 
сухите си автомобили 
преминават продуцентите 
на всички лоши филми 
 
и разказваш за разходката 
около парка шарлотенбург 
как вървиш и 
изведнъж - печал 
и че е зелен цветът на смъртта 
и че дърветата  
принадлежат на умрелите 
 
и после за зъбобола в Париж 
и как те сполита 
и как това не е обидно за другите 
и как е унизително 
когато сполети защо точно теб 
 
ти си храбър 
и другите пият твърде много 
и другите пушат твърде много 
само ти знаеш 
че умираш 
твърде бавно 
 
и трябва да си напишеш пиесата 
за да си платиш дълговете 
и трябва да си платиш дълговете 
за да си напишеш пиесата 
 
и сега ти си мъртъв 
и образите които си създал 
се трупат 
като призраци по пътя ти 
 
и днес възхитен 
от твоят вик 
аз мога да напиша 
от твое име 
 
общ един манифест 
без конфети 
без лапсуси лексуси 
без кавички 
 
и без борба и без битка 
и макарони със сирене за всички

                 Тома Марков
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Актьори срещу поети
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ЕЗИКЪТ В ТЕАТЪРА НА XX ВЕК

Наред с промените, които бяха 
направени по отношение на 
методите на интерпретира-
не на езика и литературата в 
съвременния театър, се случи-
ха и много промени  в използ-
вания език. Тези промени мно-
го често отразяват идеология-
та, която стои зад тях,  напри-
мер реализъм, натурализъм, 
символизъм, експресионизъм, 
сюрреализъм, абсурдизъм и 
епически театър. Следовател-
но те предявяват специални 
изисквания към гласово-го-
ворната характеристика на 
актьора по такъв начин, че 
повлияват гласа, текста, емо-
ционалното отношение. През 
двадесети век също така се на-
блюдава възраждане на прак-
тиката на импровизиране на 
представлението, където тек-
стът (ако има такъв), е безми-
лостно орязан и езикът често е 
ограничен до звуци. П. Н. Кем-
пбъл обобщава ситуацията по 
следния начин:

“През голяма част от 
двадесети век се набля-
гаше на несловесните 
ефекти на театъра. 
Теоретиците обявиха 
важността на несловес-
ното: Брехт, Арто и Гро-
товски – всички те се за-
нимаваха по важен начин 
с несловесното, а поня-
кога изглеждаше, че Арто 
се отдалечил напълно от 

езика. Практикуващите 
театрали подчертаваха  
несловесните елементи 
в своите произведения; 
един от факторите, кой-
то допринесе този ак-
цент да стане възможен, 
беше нарастващата 
значимост на режисьора, 
който съперничи, ако не 
и измества, драматурга 
като „автор“ на поста-
вяното произведение. И 
в заключение, желанието 
на много театрали да 
завладеят една независи-
ма теория, да избягат от 
онова, което видяха като 
по-нисша позиция в резул-
тат от концепцията за 
драмата като литера-
турен жанр, ги накара да 
отрекат превъзходство-
то на езика и да откроят 
несловесните измерения 
на театралните произ-
ведения.” 1

С появата на натурализма в 
театъра драматическият език 
претърпява огромни проме-
ни. Първоначално се опитва да 
покаже как хората използват 
речта на сцената  така, както в 

реалния живот, и да промени 
стила на декламаторска игра, 
който преобладава в роман-
тическия театър. Зола, баща-
та на натурализма, твърди, че 
„новият диалог трябва да бъде 
гъвкав и прецизен, и да преда-
ва тона и усещането за инди-
видуалността на персонажа.“2 
Вследствие на това артистич-
ната форма в натуралистични-
те пиеси започва да бъде раз-
глеждана като естествен израз 
на неговото съдържание. 
Социалните пиеси на Ибсен 
развяват знамето в името на по-
вече реализъм и по-достоверна 
гласово-говорна характерис-
тика на всички действащи лица 
– практика, която по-късно ще 
окаже влияние върху Шоу. Са-
мият Ибсен дава следните ука-
зания на Линдберг, който режи-
сира „Призраци“:

“Диалогът трябва да зву-
чи съвършено естестве-
но, а начинът на изразява-
не трябва да се различава 
при различните действа-
щи лица. По време на ре-
петициите могат да се 
направят много промени, 
тъй като тогава всеки 

Лора Мутишева
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може да чуе кое звучи ес-
тествено и непринудено, 
и кое се нуждае от допъл-
нителна преработка, до-
като не прозвучи напълно 
действително и правдо-
подобно.”3

Прилики ще бъдат открити и в 
натуралистичната трагедия на 
Стриндберг „Госпожица Юлия“ 
(1888). В предисловието дра-
матургът, следвайки инструк-
циите на Антоан за новия нату-
ралистичен театър, обяснява:

“Що се отнася до диалога, 
тук аз донякъде се от-
клоних от традицията, 
като не допуснах моите 
действащи лица да се 
придържат към схема-
та на катехизиса, т.е. 
задават глупави въпро-
си с цел да изтръгнат 
остроумни отговори. 
Избягвах симетричната, 
математическа изкуст-
веност на френския диа-
лог, давайки възможност 
на моите персонажи да 
говорят и постъпват 
така, както това става 
в действителността – 
та нали в живота една 
тема не може да бъде 
напълно  изчерпана в раз-
говор и един ум случайно 
открива в друг “кукичка”, 
за която да се захване. 
Затова и диалогът чес-
то блуждае, захранва се в 
първите сцени с матери-
ал, който впоследствие 
да обработва, да подхва-
ща отново и отново, да 

го повтаря, разгръща и 
разширява, досущ като 
тема в музикална компо-
зиция.”4

Същата посока е поета и от Че-
хов. В „Три сестри“ той изобра-
зява действащи лица, които 
разчитат на езика при опитите 
си да общуват едни с други и 
да намерят смисъл в живота 
си, лишен от действие и цел. На 
другия полюс е Пинтър, кой-
то „явно се стреми да покаже 
действащите лица, като се оп-
итва да скрие езика едва-ли не 
незабелязано от неговия под-
текст, и напълно осъзнаващ, 
че могат да му се придадат 
какви ли не значения“5, според 
Шарп, който твърди, че това 
съответства на тенденциите 
през 70-те реакцията на пуб-
ликата да бъде предизвиквана 
чрез отдалечаване от словес-
ното влияние. Тази тенденция 
започва с Уескър, който смята, 
че езикът често е неспособен 
да изрази душевните прежи-
вявания, които се намират от-
въд света на думите. Неговите 
действащи лица са разочаро-
вани от количествения недос-
тиг на думи, които да изразят 
качеството на емоцията. 
Това илюстрира двете различ-
ни посоки, в които се развива 
езикът в театъра през дваде-
сети век, когато нарастващото 
недоверие на езика дава пре-
димство на несловесното при 
създаване на отзвук у публи-
ката. Натуралистичната гледна 
точка, че драматическата реч 
трябва да бъде именно това, 
което би използвал актьорът, 

ако се намираше извън театъ-
ра в дадена ситуация, оказва 
силно влияние върху начина, 
по който актьорите изричат 
диалозите си, включително 
тези в стихове, така все едно 
че разговорът е действителен. 
Това изключва всеки опит за 
мимезис, или имитация, въз 
основата на която актьорът 
изгражда един образ. Вместо 
това той се опитва „да бъде“ 
този образ. Цялата концепция 
за това какво е „естествено“ на 
сцената обаче, винаги е пред-
извиквала скептично отноше-
ние, тъй като всяко поколение 
й придава специфично значе-
ние, подчинено на естетиче-
ските и морални нрави на вре-
мето си. Според Стайън, за да 
се изпълни един такъв естест-
вен диалог не трябва просто 
да се разговоря на сцената:

“Откъслечената фраза, 
уловена по време на един 
обикновен разговор, може 
да не е нищо особено. Из-
ползвана от актьора 
на сцената, тя може да 
приеме общоприети и 
типични качества... Дра-
матическата реч, коя-
то води началото си от 
обикновения разговор, 
е реч, която упражнява 
специфичен натиск върху 
нея. Първата разлика, по-
родена от този натиск, 
се изразява в изискване-
то думите да достигат 
до някъде, да се придвиж-
ват към един предрешен 
край. Тоест, изразява се в 
заряда на смисъла, който 
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ще развие действието.”6

Това „действие“ отговаря на 
шестте фактора на комуника-
тивния акт на Роман Якобсон, 
които имат предвид адресата, 
както и емотивните качества 
на адресанта.
Едни от най-силните гласове, 
които оспорват реалистичния 
похват, са тези на символисти-
те, които през втората поло-
вина на деветнадесети век от-
стояват позицията, че по-дъл-
бокото значение не може да 
бъде представено директно, 
а пресъздадено единствено 
чрез символи, легенди, мито-
ве и настроения. Техен главен 
говорител е Морис Метер-
линк, чиито пиеси, поставени 
в Théâtre d›Art (1893–1915), оп-
ределят стандартите на симво-
листичния театър. Като целят 
да достигнат до по-дълбоко 
познание, символистите си 
служат с множество театрални 
средства в опита си да открият 
символистични съответствия 
между цветовете и звуците. 
Според Ин това довежда до 
многоизмерни представления, 
в които „се придава особено 
значение на изразителния тон 
и височината на гласа, а не на 
смисъла на това, което се каз-
ва; на усъвършенстването на 
пантомимата, която изразява 
определени психологически 
състояния чрез непосред-
ствен, физически език, вместо 
тези състояния да бъдат опис-
вани в диалог“.7
Наблягането върху визуал-
ното за сметка на словесното 

бележи началото на една тен-
денция, която ще се превърне 
в характерна за авангардния 
театър, в който недоверието 
към рационалните структури 
на мисълта е съчетано с убеж-
дението, че вербализирането 
на емоцията отнема нейната 
автентичност. Работата с гласа 
обикновено е експериментал-
на, като използва напевен глас, 
прекомерна артикулация и 
действащи лица, които се над-
приказват в припокриващи се 
монолози, докато действието 
е построено и развито въз ос-
новата на безсловесно, суб-
текстуално ниво. 
Безполезността на разговора 
и минималната употреба на 
езика в театъра никъде не са 
толкова типични, колкото в 
театъра на абсурда, който по 
същество е антилитературен. 
Театърът на абсурда осъзна-
ва, че езикът има малко общо 
с реалността, създадена от 
разкъсаната от войни Европа, 
където литературният театър 
е считан за аналогичен на бур-
жоазните нагласи, които от 
своя страна водят до трудното 
положение, в което се оказва 
светът. Но не комуникацията 
е това, което театърът на аб-
сурда смята за важно, а един-
ствено употребата на логиката 
и несвързаната реч. Той про-
тивопоставя езика на сцената 
на действието като го свежда 
до безсмислено дърдорене и 
глупости. Еслин го обобщава 
по следния начин:

“Това е театър на ситу-

ацията в противовес на 
театъра на събитията, 
които следват опреде-
лен ред, и по тази причи-
на използва език, който 
се основава на модели на 
конкретни образи, а не на 
спора и дискурсивната 
реч. И понеже се опитва 
да представи един начин 
на съществуване, той не 
може нито да изследва, 
нито да разрешава пове-
денчески и морални про-
блеми.”8

Със своите следи в симво-
лизма, дада, сюрреализма и 
принципите на театъра на жес-
токостта на Антонен Арто, нес-
ловесното възниква от жела-
нието да се създаде метафизи-
ка от говоримия език, което ще 
рече да се предаде това, което 
обикновено не се предава – да 
бъде използвано по нов, из-
ключителен и необикновен на-
чин, да му привнесе пълния си 
потенциал да шокира. В „Театъ-
рът и неговият двойник“ (1938) 
Антонен Арто отстоява начи-
на, по който театърът трябва 
да продължи развитието си, 
като скъса с подчинението на 
текста и чрез преоткриване 
на идеята за неповторим език 
някъде между жеста и мисъл-
та, който ще въздейства върху 
сетивата на публиката.
В антропологичния театър от 
края на 60-те същите теории 
биват приложени спрямо ома-
ловажаването на езика, обик-
новено в полза на невербално-
то съдържание. Това движение 
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има за цел да критикува попу-
лярните нагласи, социални ус-
ловия и начин на живот. Вслед-
ствие на това всички възмож-
ни тактики за предизвикване 
на шок, в това число насилие 
и вулгарен език, биват вклю-
чени, за да въздействат върху 
публиката. Силно повлияни от 
„бедния театър“ на Гротовски, 
драматурзите и актьорите ра-
ботят в екип, обикновено по-
средством импровизации, за 
да изследват различни идеи и 
сценарии. Едно емблематично 
за този период произведение 
е „Змията“ (1968) на Жан-Клод 
ван Итали, смесващо библей-
ски събития с насилие, по на-
чин, който изобразява смър-
тта на Кенеди и Мартин Лутър 
Кинг, като преминава от сво-
бодно импровизирани звуци 
към хорален наратив.  
През последните години се на-
блюдава кулминацията на тези 
тенденции по отношение на 
езика. В постмодерния театър 
речта няма никаква функция, 
с изключение на тази да раз-
крие провала си като посред-
ник на комуникацията. Всеки  
играе своите „словесни игри“ 
и надприказва другия в един 
лишен от смисъл език в пред-
ставленията на Робърт Уилсън, 
или се използват фрагменти от 
текстове, както е демонстри-
рано от произведенията на 
Хайнер Мюлер и Ричард Фор-
ман. Фрагментирането раз-
крива имплицитното чувство 
за безпомощност и липсата на 
контакт между хората, симп-

томатични за състоянието на 
един свят, който хората са поз-
волили да съществува.
Третото движение, което де-
монстрира един различен 
подход към работата с езика 
в театъра, води началото си 
от епическия театър. В осно-
вата му лежи наративният ре-
ализъм, в който са изследвани 
многобройни епизоди около 
централната тема чрез всички 
възможни средства: изобра-
жения, филми, песни, хорови 
обяснения и наратив. Но имен-
но в работата с езика може да 
бъде видяна комбинацията от 
реализъм, абсурдизъм и ли-
ризъм, които обуславят този 
стил. Неговият главен говори-
тел е Бертолт Брехт, който в 
стремежа си да пише за наро-
да – да го образова – изграж-
да един сдържан език, който 
понякога е поезия, а друг път 
– проза. Брехт смята, че имен-
но красотата на литературата 
постига „ефекта на отчужде-
ние“. За тази цел той съчета-
ва редица различни размери 
– понякога класически, друг 
път свободни и съвременни – 
там, където е възнамерявал да 
подчертае по-добре разликата 
между хората и да насочи вни-

манието на зрителите върху 
борбата, вместо да им позво-
ли да съчувстват на героите на 
сцената. 
В заключение могат да бъдат 
открити две отделни традиции 
по отношение на развитието 
на езика през изминалия век. 
Първата от тях насърчава ли-
тературния, словесния театър, 
произлизащ от принципите на 
Аристотел, в който е отреде-
но централно място на текста. 
Втората подкрепя антилитера-
турния и несловесния театър 
и приема текста за изменяем и 
смислен единствено в напъл-
но осъществената му театрал-
на форма. 
(Текстът е част от по-голямо 
изследване)

1  P. N. Campbell, The Role of Language in the 
Theatre, Quaterly Journal of Speech, т. 68, 1982, 
с. 438-47
2  J. L.Styan, Modern Drama in Theory and 
Practice,  т. 1, Cambridge, Camridge University 
Press, 1981., с.10
3  пак там, с. 28
4  Aвторски предговор към “Госпожица Юлия” 
в “Избрани произведения в 2 тома”, Аугуст 
Стринберг, т.2, с. 83-84
5  W. L. Sharp, Language in Drama: Meanings 
for the Director and the Actor, Scranton, 
Pensylvania, Chandler, 1970., с. 118
6  J. L. Styan, The Elements of Drama, Cambridge, 
Camridge University Press, 1981., с. 11-12
7  C. Innes, Holy Theatre: Ritual and the Avant 
Garde, Cambridge, Cambridge University Press, 
1981., с. 18
8  M. Esslin, The Theatre of the Absurd, 3rd edn, 
London, Pelican, 1968., с. 393
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МЕЛПОМЕНА 
БЕЗ ГРИМ

ДВЕ НОВИ 
ПОСТАНОВКИ

Николина Делева

Рубриката
се поддържа
от фонд
Култура

„Квартет”- опасна връзка между 
режисьор и технология

(За „Квартет” в НДК и 
„ДваНайсета Нощ” в МГт)

За първи път Явор Гърдев се връща към текст, който вече е 
поставял. Предишната негова постановка на „Квартет” е през се-
зон 1998-1999г- в ТР „Сфумато”, с участието на Владимир Пенев в 
ролята на Валмон и Жорета Николова като Мертьой. Текстът то-
гава е колаж от различни цитати на Хайнер Мюлер, Шодерло дьо 
Лакло, Жорж Батай и др. В сегашната версия на „Квартет” текстът е 
само на Хайнер Мюлер, а всички роли (Мертьой,  Валмон,Турвел 
и Воланж) се изпълняват от Снежина Петрова и Захари Бахаров, 
които не за първи път си партнират под режисурата на Гърдев. 
Вече са играли заедно в неговата постановка на „Старицата от 
Калкута” в Театър 199.

В „Квартет” „Опасни връзки след края на света” двамата актьо-
ри сменят персонажите без значение на пола и възрастта им. 
Разменят се помежду си, играят и трети лица, а след това пак се 
връщат в първоначалната си роля. На моменти говорят със собст-
вените си гласове, но произнасят репликите на други персонажи. 
Действието се случва на два плана - реален и виртуален. Схема-

та и сюжетът са доста услож-
нени от цялата тази смяна на 
полове и самоличности. До 
зрителите едва ли стига на-
мерението на режисьора да 
има втори пласт в пиесата, в 
който всички персонажи са 
само Той и Тя, Мъжът и Же-
ната. Снежина Петрова е ед-
новременно Воланж, Турвел 
и Мертьой,  които са като три 
различни възрасти на Мер-
тьой – на 15, на 30 и на 45 
години. Захари Бахаров е ед-
новременно Валмон в момен-
та на действието и своето аз 
отпреди 10 години. Той и Тя 
чрез другите персонажи иг-
раят себе си в различни етапи 
от връзката си. 

Актьорите се справят пер-
фектно с ролите си, както и 
с предизвикателството на 
смяната на мащаба - игра в 
едър план като за театрална 
сцена и в близък план като 
за кино. Подвижната метална 
платформа, на която играят, 
се издига от оркестрината на 
сцената (сц.среда и костюми 
Огн. Серафимова) . Тя прили-
ча на арена и на боксов ринг, 
а в същото време е нещо като 
снимачно студио, заобиколе-
но от камери (оп. Орлин Руев-
ски), които следят актьорите 
и прожектират изображения 
върху екраните зад платфор-
мата. Самите актьори са в 
костюми и каски, покрити с 
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датчици, с които технологията 
capture motion следи движени-
ята им и чрез компютърна об-
работка ги превръща в компю-
търни изображения-аватари, 
които също се появяват върху 
екраните. Аватарите са доста 
елементарни, наивни и на мо-
менти дори уродливи изобра-
жения – липсват им цвят, мими-
ка и детайли, крайниците им са 
неестествено счупени (дизайн 
на виртуалните персонажи Вл. 
Тодоров). Това дразни и разсей-
ва вниманието.

Представлението не печели 
нищо от технологията „capture 
motion” и смесването на жа-
нровете. Машините пречат на 
възприятието – издигащата 
се платформа скърца застра-

шително, актьорите са малки 
силуети на фона на екраните 
с техните лица в едър план и 
компютърните аватари, пред-
ставящи второто им аз. Умно-
жаването на реалността от вир-
туалния и кинопоглед разкъсва 
вниманието между случващото 
се на живо и екраните. Всичко 
това пречи текстът да бъде чут 
и осмислен. А той е достатъчно 
концентриран и силен, за да те 
накара да го слушаш съсредо-
точено, да почувстваш страст-
та и яростта в него, жаждата за 
близост и ужаса от празнотата, 
от смъртта и човешката пре-
ходност, от илюзорността на 
чувствата. Всичко това е скри-
то и маскирано зад цинизма на 
маркиза Мертьой и виконт Ва-

лмон, които определят страст-
та като триене на лигавици, 
превръщат любовта в игра и 
садистично-перверзно заба-
вление с чувствата на другите, 
в оръжие и средство за мани-
пулация. Краят на всичко това е 
унищожение. 

Технологията измества дра-
матургията, смисъла и актьор-
ската игра зад визията, която 
не е особено красива и под-
тиска живото присъствие на 
актьорите. Те са превърнати в 
анимационни герои и в техно-
логични марионетки - кибор-
ги, подложени на компютърна 
транссексуалност, раздвоение 
на личността и деперсонализи-
ране. Представлението е като 
илюстрация на все по-напред-
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ващото съвременно техноло-
гично безсмислие, което свеж-
да човека до носител, оператор 
и придатък на технологиите. 

Интересно до къде ще дове-
де връзката между технологии-
те и театъра? Следващата стъп-
ка може би ще е интерактивен 
театър: всеки в залата ще може 
да задава команди на компю-
търните изображения и да про-
меня хода на действието, и така 
ще прави публично свой собст-
вен театър. Или от седалката на 
всеки зрител ще стърчи елек-
трод, който се вкарва в мозъка 
му, за да бъде въздействието 
върху него тотално и безуслов-
но, и реалният живот да бъде 
напълно заместен от виртуал-
ния. 

Режисьорът се е опитал 
да бъде създател на нов свят, 
смесвайки в реално време жа-
нрове и изразни средства, но 
резултатът е някакъв недоно-
сен хибрид - компилация от 
компютърна игра, филм и те-
атрално представление. Ма-
щабът и външната форма на 
реализация не съответстват на 
жанра и съдържанието - камер-
на пиеса, на практика разговор 
между двама души, е реализи-
рана с няколко камиона тех-
ника, немалко пари и огромен 
екип. Визуализацията на сю-
жета не води до по-дълбоко 
възприемане на смисъла на 
пиесата, а по-скоро го възпре-
пятства. Студената логика и ин-
телектуална амбиция, с които е 
правено представлението, ло-
шата композиция на изразните 

средства и техническите гафо-
ве държат зрителя отстранен, 
не го „хващат”.

Явор Гърдев винаги  знае 
как да си прави пиар и да се 
„продава”. Той си е изградил 
имиджа на скандален, новатор 
и провокатор, и едновременно 
с това има статут едва ли не на 
класик, тоест за него се говори 
или добро или нищо, и го хвалят 
по традиция и по навик, заради 
известността, наградите и досе-
гашните му постижения. Пред-
ставленията му са едновремен-
но харесвани от публиката и от 
критиката. Тези, които не го ха-
ресват, обикновено са обявява-
ни за недостатъчно чувствител-
ни, образовани и интелигентни, 
за да ги разберат.

Постановките му винаги са 
едновременно с претенции за 
„високо” изкуство и в същото 
време са комерсиален поп-кул-
турен продукт. Театрално-тех-
нологичният хибрид „Квартет” 
не е изключение от това пра-
вило. Премиерата в НДК беше 
предшествана и последвана 
от направо истеричен пиар 
– шумна и натрапчива рекла-
ма, река от интервюта, анонси, 
хвалебствия и суперлативи: 
„фурор”, „грандиозен кибер 
хай-тек експеримент”, „пред-
ставление от бъдещето”, „за 
първи път”, „невиждано”, „амби-
циозно”, „потресаващо”, опре-
делящи представлението като 
събитието на театралния сезон 
и едва ли не на века, пренапис-
ващо българската театрална 
история, и други подобни без-

мислици. Умело се използваха 
всички маркетингови трикове 
за привличане на вниманието 
и предварително „подгрява-
не” на публиката - участието 
на известни актьори, етикета 
„за първи път”, създаването на 
интрига и очакване, на ореол 
на нещо изключително и труд-
но достъпно с обявяването, че 
представлението ще се играе 
само няколко пъти годишно, че 
е забранено до 16 години и т.н. 

След премиерата всичко 
това изглежда като празна ам-
биция и много шум за нищо. 
Какво да се прави – това са па-
зарните закони на нашето, а и 
на всяко друго време: важно е 
да се показваш и да се прода-
ваш. 

Известна е максимата „Цел-
та оправдава средствата”, но 
в този случай резултатът не 
заслужава вложените в него 
средства. Няма лошо в театъ-
ра да се въвеждат най-новите 
технологични открития, ако те 
ще допринесат с нещо за ка-
чеството му, но в случая те са 
технологични патерици, които 
не помагат на хода на пред-
ставлението, а само го спъват. 
Натрапва се впечатлението, че 
главният мотив за правенето на 
този „спектакъл-филм” е амби-
цията на Явор Гърдев да е пръв 
в нещо и едва ли не да влезе в 
историята и енциклопедиите, и 
едновременно с това да се на-
реди до прочутите режисьори, 
работили с този материал, сред 
които са Роже Вадим и Милош 
Форман. 

МЕЛПОМЕНА БЕЗ ГРИММЕЛПОМЕНА БЕЗ ГРИМ
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МГТ „ Зад канала” чества своя-
та 25-годишнина с постановката 
на „Дванайсета нощ” от Уилям 
Шекспир, под режисурата на Тея 
Сугарева, която е връстница на 
театъра. През 2014 г тя печели 
наградата Икар на САБ за дебю-
та си на професионална сцена 
– „Робин” от А. Топалджикова в 
Театър „Възраждане”, а едновре-
менно с това е номинирана за 
наградата Аскеер за режисура-
та на „Покана за вечеря” от Оля 
Стоянова в Театър „София”.

Коварно е да се поставя 
Шекспир - сюжетът е предва-
рително известен от безброй-
ните постановки и филми, така 
че няма как да бъде изненада 
за зрителя, а и сравнението с 
работата на предишните режи-

сьори е неизбежно. Трудно е да 
се каже или направи нещо ново, 
което вече не е правено в без-
крайните досегашни варианти 
на творчески прочит на пиесата, 
които варират от строго след-
ване на традиционната форма 
до осъвременяване чрез паро-
диране, колажиране,  постмо-
дерно иронично представяне и 
какво ли още не. 

Режисьорката е събрала из-
цяло млад екип от актьори, за-
редени с младежка свежест и 
енергия, и с хъс да бъдат нес-
тандартни, различни и забе-
лязани. Стремежът към ориги-
налност и осъвременяване на 
пиесата е ясно изразен в цялото 
представление, но най-напред 
става видим като намерение 

от сценографията. По декорите 
на сцената има надписи в стил 
градски графити: „Revolution”, 
„Намерихме млякото, а къде е 
културата?” – реплика към сло-
гана „Къде е млякото?” на попу-
лярна телевизионна реклама, 
и едновременно с това изразя-
ване на социалната им позиция 
по отношение на (липсата на) 
културата. Иначе сценография-
та е оскъдна, сцената е малка и 
тясна, дори актьорите се бутат 
на моменти.

Представлението започва 
още, докато зрителите се наста-
няват в залата. На сцената група 
младежи в съвременни дрехи 
играят Дартс, седят по турски 
на пода, подрънкват с китара, 
смеят се и говорят по между си. 
Изглеждат сякаш са се събрали 
на бира в парка в някоя лят-
на вечер. Има и други знаци и 

„Дванайсета нощ” от У. Шекспир  
МГТ „Зад канала”
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препратки към попкултурата и 
субкултурата на младите - ди-
скотечната музика, хип-хопа, 
бунтарството. 

Еклектиката във визията и из-
разните средства е доста само-
целна на моменти и не е наме-
рено режисьорско оправдание 
за нейната връзка с Шекспир и 
пиесата. Тъканта на спектакъла е 
смесица от Шекспир и нещо като 
съвременен младежки мюзикъл. 
Не е намерен точният баланс и 
спойка между двете. Стремежът 
към осъвременяване е половин-
чат и неизведен до край. Съвре-
менните дрехи на прислужница-
та Мария са редом до дългите 
рокли на Виола  и фрака на Цеза-
рио-Оливия, съчетан с къси пан-
талони, и хипи костюма на ка-
питан Антонио (сценография и 
костюми К. Далкалъчева). Няма 
нищо лошо в това да се осъвре-
менява и актуализира Шекспир, 
но ако това е подплатено със 
здрава концепция какво се цели 
да се постигне, какво ново може 
да се каже по този начин, защо и 
за кого. 

Важна роля в представление-
то изпълнява музиката, която 
сполучливо задава настроение-
то на сцената. Тя е дело на Вла-
димир Ампов-Графа. В нея често 
се повтаря рефрена „ако любо-
вта се храни с музика, нахранете 
ме със звуци”.

Младите актьори искрено се 
забавляват от това което правят, 
то им личи и е заразително като 
настроение и за публиката. Те се 
надиграват помежду си и всеки 
иска да е „по-по-най”, но всеки 

иска да изпъкне индивидуално, 
за сметка на другите. Все едно 
всеки играе главна роля, липсва 
екипност и степенуване на из-
пълненията им. 

Луиза Григорова е жива, ис-
тинска и убедителна в ролята на 
Цезарио-Виола. Парадоксално 
тя се справя по-добре в ролята 
на Цезарио, отколкото като Ви-
ола. В сцените на скръб по брат 
и Себастиян е неубедителна и 
илюстративна. 

Стоян Младенов в ролята 
на иконома Малволио има ка-
чества, открил е ефектни инто-
нации и жестове на характер-
ност, справя се с преувеличава-
нето и гротеската в поведението 
на персонажа си, но не ги е до-
развил. Спрял е до тези откри-
тия, повтаря ги през цялото вре-
ме и експлоатира ефекта от тях, 
без да търси повече развитие и 
промяна. Сър Тоби е по-скоро 
съвременен хулиган и хитрец, 
отколкото персонаж на Шекс-
пир. Сър Андрю Чик Чирик (С. 
Бончев) е в аплоа на нещо като 
селски идиот. Оливия (А. Атана-
сова) има добре намерени же-
стове и поведение, но те се пов-
тарят в повечето сцени без про-
мяна. Орсино (Л. Ковачев) и бра-
тът Себастиян (Вл. Димитров) 
са доста безлични, образите им 
са само като маркирани с едър 
щрих. Прислужницата Мария 
(В. Бабинова) прави интересна 
роля, но сексуалните жестове в 
сцените и със сър Тоби (Хр. Пъ-
дев) са малко груби, натежават 
и са продиктувани от някаква 
криво разбрана атрактивност. 

Общото впечатление е, че ак-
тьорите могат много повече, но 
всеки е нагласил ролята спрямо 
себе си, така че да му е удобна 
като ръкавица, и от там ната-
тък не се е задълбавал. В раз-
работката на ролите се залага 
повече на външната ефектност, 
отколкото на емоционалната и 
действена мотивация на пове-
дението. Отделните елементи на 
представлението дори и да са 
интересни сами по себе си, не са 
степенувани по важност и при-
оритет, и между тях няма здра-
ва спойка, която да ги направи 
едно цяло. 

Настроението е приповдиг-
нато, но еднакво от начало до 
край, действието и ритъма на 
представлението са предсказу-
еми и няма кой знае какви спа-
дове, възходи, обрати и пери-
петии. Страстите и любовта са 
илюстративни, на повърхността. 
Изведена е някаква есенция на 
образите и толкова.

Композирането и оркестри-
рането все още не се отдават на 
младата режисьорка – тушира-
нето на някои мотиви, за да из-
пъкне главната мелодия, да има 
акценти, кулминация, паузи. Ри-
тъмът се определя от музиката 
и динамиката на външните фи-
зическите действия, а не от дви-
жението на емоциите и настрое-
нието. Любовта е наужким, стра-
данието е наужким, Шекспир е 
наужким - все едно деца играят 
в двора на импровизирана сце-
на от чаршафи. Играят си на ак-
тьори, играят си на влюбени, иг-
раят си на комедия от Шекспир.

МЕЛПОМЕНА БЕЗ ГРИММЕЛПОМЕНА БЕЗ ГРИМ
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МАГДА
КОЛЧАКОВА

аКтриса
Неин познат се явява на изпит за стажант в Народния 

театър и я поканил да му  партнира в „Наймичка” от Тарас 
Шевченко. Свежото й  изпълнение  прави силно впечат-
ление на комисията. Има  покана да се запише. Обяснила 
на комисията, че не кандидатства, защото няма дипло-
ма за средно образование. Но големият актьор Влади-
мир Трандафилов саморъчно й написва молбата. Когато 
излиза списъкът на приетите, тя е на първо място. Към 
нея е проявен още един жест – назначават я да работи в 
театъра като гардеробиерка, за да може да се препита-
ва и да учи в школата. Междувременно пристига писмо 
от Пловдивския театър и вместо да стане драматическа 
ученичка, Магда започва дебютния си сезон в професио-
нален театър. Първата нейна роля е  в партньорство със 
Стоян Бъчваров. На следващата година се връща в София 
и постъпва в новосъздадения „Художествен театър”, ръ-
ководен от Стефан Киров.  Театърът е просъществувал 
по-малко от един пълен сезон. Магда е отново без рабо-
та. Кръстьо Сарафов я препоръчва -  гледал я е  на пло-
вдивска сцена. Тъй като, тя вече е издържала изпита за 
стажантка, приемат я в театъра на нещатна длъжност. На 
15 март 1939 г е назначена на щат в Народния театър.

     Първата роля на Магда Колчакова в Народния теа-
тър е  Филипот в постановката на „Тартюф”, в която участ-
ват големи актьори като  Кръстьо Сарафов, Владимир 
Тенев, Марта Попова.  Младата актриса създава една 
истинска „слугиниада” в своето творчество. Няма роля 
на слугиня, в поставяните тогава пиеси, да не се даде на 
нея: „Титаник- валс”, „Жена без значение”, „Депутатът”, „Хъ-
шове”, „Училище за сплетни”, „Свекърва” и други. По-къс-
но може да се прибавят и ролите на  слугините в спекта-
клите: „Училище за жени”,”Огненият мост”,”Любов Ярова”, 
„Глас народен” „Сестри”. Друга актриса би се отчаяла. 
Но с Магда Колчакова не е така. В тези представителки 
на най-нисшите слоеве от народа тя вижда една силна, 
богата и обществено съдържателна тема за творчест-
во. Тези образи са наистина нейна стихия. Никоя друга 

актриса не би могла да ги изпълни с толкова 
хумор, очарование, темперамент, с толкова 
прелест на отключената народностна жизне-
радост, с толкова много здрав смисъл и без 
никаква назидателност. Дори нейната мълча-
лива поява е  достатъчна, за да придаде  още 
по-голяма значимост на конфликта, за да под-
скаже, че дискутираните на сцената пробле-
ми имат още един ъгъл на зрение. Тези нейни 
умни, изпълнени с достойнство и прелива-
щи от изобретателност момичета, са дарили 
на публиката минути на истинска наслада от 
импровизационната лекота  на нейното даро-
вание, от  непреодолимата сила на живота в 
тях. В малкото запазени снимки на  героини-
те й личи тяхната вихреност. Те или дяволито 
надничат от някой ъгъл на сцената, или пра-
вят най-красноречива физиономия зад не-
чий гръб... В ъгълчетата на кротко и смирено 
сведените черни очи има събрано толкова 
провокиращо лукавство, че човек неволно и 
невъздържано прихва да се смее. 
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Магда Колчакова прави впе-
чатления с широките възможнос-
ти на творческото си амплоа.  Тя 
може  да играе остро характерни, 
комедийни и сатирични роли, 
като Ането на „Наследници”, ци-
ганката Гюрюша в „Подвигът”, 
Хагър Гуна в „Луди-млади”, Баба 
Попадия в „Бащи и синове”, Дунка 
в „Любов Ярова” госпожа Трифко-
вич в „Двубой”. С еднаква сила тя 
изпълнява и роли в лиричен дра-
матичен план, като Милка в „Пър-
вите”, Елица в „Буряна”, Бонфанти 
в „Когато вятърът си играе”, Магда 
в „Незабравими дни”. 

Магда Колчакова идва в театъ-
ра с ясно разбиране за общест-
вените и възпитателните функ-
ции на театралното изкуство. 
Това нейно чувство се проявява 
особено подчертано, когато на 
сцената навлезе повече съвре-
менният  национален репер-
тоар, социално значимото реа-
листично наследство.  С много 
психологическа сила и социална 
плътност играе  Глафира в „Егор 
Буличов”, истински размах при-
добива общественият протест 
в една наглед епизодична роля 
като Черната Мария в „Царска 
милост”. Красота, страстност и 
порив носи нейната Паскуала от 
„Фуенте Овехуна”.  Колчакова из-
гради с много обич и талант об-
рази от националната драматур-
гия, жени –майки на герои, жени 
– труженици,  героини със стра-
дална и поучителна съдба - Райна 
Барова от „Вяра”, Гина от „Любов”,  
Зоица от „Вдъхновение”, Магда 
от „Незабравими дни”. Сред тях 

следва да отличим Гена от ”Пре-
ломът” -  един сценичен образ, в 
който сложно е предадена бор-
бата между личните чувства и 
здравия възглед за борбата с 
частнособственическата психи-
ка.  В тези героини има голяма 
топлота и нравствена сила. Те 
носят и сами олицетворяват най-
свидни народни добродетели. 
За тази голяма тема в изкуството 
на Магда Колчакова трябва да се 
говори винаги, когато става дума 
за усилия в изграждането  на на-
ционален съвременен българ-
ски театър. Защото тя е истински 
пример за дълбоко самобитен 
национален актьор. Без нейната 
богато надарена творческа при-
рода ние трудно можем да си 
представим много от тези образи 
-   така одухотворени, така изра-
зителни, както имено тя може да 
ни ги покаже. Актрисата  вложи в 
тях не само даденото от автора, 
а собственото си живо отноше-
ние към въпросите на деня и на 
съвременните конфликти.  Ней-
ният опит в живота, видяното и 
преживяното намериха истински 
художествен израз на сцената.  Тя 
е точен пример за непримирима-
та връзка на твореца с най-горе-
щите проблеми на времето.

Пълна с творчески сили, не-
търпелива да ги влее в нещо, да 
ги оползотвори, Магда се проя-
ви и с перото. Написва пиесата 
„Вдъхновение”, която се постави 
във филиала на Народния театър 
„Васил Киров”. Умира в родния си 
град Банско през 1982 година.

 Мария Радонова

„Завърших НАТФИЗ през 
1997 в класа на проф. 
Енчо Халачев и проф. 

Снежина Танковска. Изборът ми 
да се занимавам с театър е из-
ключително случаен, не съм от 
хората, на които това им е било 
мечта.  Аз тренирах баскетбол и 
целите ми бяха в спорта. Моята 
най-добра приятелка от учи-
лище ме накара да се запиша 
в школата  „Гълъбарника” към 
Пловдивския театър,  водена от 
режисьора Христо Церовски - 
тя беше изключително убедена, 
че това е моето място.  Реших да 
пробвам. Разбира се, през цяло-
то време баща ми и майка ми са 
подкрепяли моите избори. Бла-
годарение на тях съм взимала 
решения, които са били искре-
ни, спрямо душата ми. Научих 
се също  да търся опора  в себе 
си, да се освободя от страхове-
те си, да изчистя мисълта си, да 
премахна комплексите си, за да 
успея да поема в откриването 
на образа и на себе си. В НАТ-
ФИЗ е важно да  имаш екип от 
преподаватели, с които сте за-
едно. От теб зависи да четеш, 
да репетираш, да развиваш го-
ворния си апарат, да се научиш 
да работиш върху текстове, да 
вкараш тялото си в изказа на 
ролята, да премахнеш напреже-
нието и ежедневието, да си го-
тов  да започнеш. Трябва да си 
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НЕРЕПЕТИРАН  МОНОЛОГНЕРЕПЕТИРАН  МОНОЛОГ

 ФИЛИПА БАЛДЕВА
аКтриса  в театър „въЗражДаНе”

много целенасочен в пътя си.
С какво ме привлича камерният теа-

тър? С интимността си! Намирам публи-
ката като пътуващи в живота си хора - за 
да отделят време да гледат театър, тряб-
ва да слязат на спирка. Всеки избира 
своите спирки. В Театъра си изключваш 
телефона, „света” и се потапяш в други 
животи. Ако човек цени тези бягства от 
ежедневието, мисля че няма да подхож-
да комерсиално. Ние правим своите из-
бори спрямо себе си. В никакъв случай 
не може да говорим за надбягване меж-
ду театъра и публиката. Ние се открива-
ме. А при детската публика най-хубавото 
е искреността, с която децата те прие-
мат, независимо дали си Заек, Вещица 
или джудже. Те идват, за да се потопят 
в приказката. За тях няма невъзможни 
неща - те са отворени, вярващи, искрени. 

 Бъдещето ли? Преди две години имах 
възможност да гледам представление 
на Некрошус в Италия. Не разбирах те-
кста, но бях смазана от играта, от това, 
през което преминаха актьорите и аз 
заедно с тях. Виждаш разтърсващ про-
цес. Това влияе на всички нива върху 
зрителя. Когато се прибрах започнах 
веднага репетиции със Стилиян Петров 
на „Фотоапарати” от П. Гладилин. Проце-
сът на Стилиян Петров не само те кара 
да се чувстваш в центъра на света, ти си 
в света на 21век, процес който не само 
раздира кожата ти, но и душата ти. Така 
че за мен бъдещето на театъра е в таки-
ва искрени, преобръщащи и откриващи 
процеси. Казващи!”

 Провокира: Валентина Михайлова
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- Как, кога и защо се роди 
тази ваша идея ?

- През лятото на 2014 сключих 
договор за наемане на това по-
мещение, което беше музикален 
магазин в базара на НДК. Не да-
ваше вид, че може да се превър-
не в театър. Ние го харесахме и 
се хвърлихме с голяма доза ен-
тусиазъм да го превърнем в ал-
тернативна сцена, арена на сво-
бодния артист, който не може 
без театър. Опитах се да напра-
вя театър, който не търси аван-
гардни предизвикателства , а се 

опира на традицията..  С много 
усилия и средства успяхме да 
създадем това пространство - 
отворена сцена към свободния 
артист за различни жанрове и 
видове театър. Затова създадо-
хме спектакли и за възрастни, и 
за деца. За малките зрители те са 
в събота и в неделя.

Мечтата ми е била винаги да 
има алтернативно пространство 
за свободния артист, а не за чи-
новника, тъй  като ,за съжале-
ние, театралната система у нас 
продължава да бъде затворе-

на. Не случайно създадох още 
през 1988 г. Първия частен теа-
тър в България  „Диалог“. Водех 
битки по общини, търсех зали, 

събарях стени,  бях по-млад... 
Тогава имаше повече възрож-

денски ентусиазъм, сили, сега 
ми е все по-трудно. Създател 
съм на още няколко театрални 
формации, които умираха пери-
одично през годините. Посветих 
по някакъв начин живота си на 
това: театърът да е арена на сво-
бодния артист, който не може 
без театър.

- Как вашият театър издър-
жа на конкуренцията на други-
те театрални пространства 
в самото НДК и на държавните 
театри ? 

- Държавата и конюнктурата 
не дава много шансове за оцеля-
ване. Днешните театри са създа-
дени с решение на Министерски 
съвет по поръчение на бившето 
ЦК на БКП. За годините на така 
наречената демокрация няма 
нито един създаден театър, не-
лоялната конкуренция не дава 
възможност за глътка въздух за 
свободните трупи и на всички, 
които искат да докажат себе си. 
Това е една моя лична битка, 
която продължавам и досега. В 
НДК благодарение на предиш-
ното ръководство на двореца, 

МАСА ЗА ДВАМАМАСА ЗА ДВАМА

режисЬорът
БОЙКО ИЛИЕВ 
за Нов театър НДК
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както и на сегашното, ми се даде 
възможността да го докажа.      
Разбира се, повтарям, с цената 
на много усилия се опитваме да 
отстоим това пространство, да 
му дадем живот. 

Надявам се, че постепенно 
пропукванията на стената ще се 
увеличават, неизбежно животът 
ще навлезе в по-нормално рус-
ло. За да може театърът да става 
все по-отворен, отваряйки се, 
той дава и повече естетически 
възможности. Целта е по-лесно 
да се достига до публиката, а не 
да се самозадоволява театърът.  
Както става с повечето държав-
ни театри у нас. С делегираните 
бюджети, с осигуряването на за-
платите на хората в тези театри, 
директорът става все по-често 
заложник или на интересите на 
трупата, или на собствените си 
интереси. Нямаме мениджъри, 
нямаме управленци, повечето 
директори са актьори или режи-
сьори, които в повечето случаи 
защитават собствените си инте-
реси. С това връзката със зрите-
ля пак се къса.

Затова Нов театър НДК е моят 
личен протест срещу тази систе-
ма, която затваря българския те-
атър. Той е израз на новото вре-
ме и на факта, че животът се про-
меня, макар и трудно, и бавно, а 
аз искам моят театър да е доста-
тъчно в „час“, да е адекватен и се-
тивен. Ако не е – губи публиката 
си или отива в другата крайност 
– комерсиализация, елементар-
но задоволяването на потребно-
стите й. Трябва да сме коректив. 
Не бива да приличаме на всичко 
останало, а да сме нови, различ-

ни и самостоятелни.
Нашето пространство има , 

надяваме се, свой си характер, 
своя харизма, това ни е предим-
ството – струва ми се. Вложих 
много усилия, труд, средства, за 
да го създам. Исках и мечтаех. 
Дай Боже да съм успял да съз-
дам ново и уютно пространство 
за театър, за един човеколюбив 
театър, театър с човешко лице..., 
с приятно фоайе, с книжарница. 
Правим опити да създадем и арт 
галерия. 

На конкуренцията издържа-
ме с много работа. Още първия 
месец се хвърлихме да напра-
вим 40 представления, 35 – вто-
рия.  А иначе конкуренцията е 
абсолютно нелоялна. Продъл-
жава да не се подпомага сво-
бодния и независим артист, по 
конституция би трябвало да сме 
равнопоставени. Но няма такова 
нещо. Опитваме се като даваме 
повече и повече от себе си, за 
да задържим зрителите. Уви, ня-
маме финансовите средства на 
държавните театри да реклами-
раме продукцията си. В известен 
смисъл имаме конкуренция и 
от културната политика на НДК, 
но вървим към една среща, към 
по-добри взаимоотношения. 

Надявам се и репертоарно, и 
естетически да сме конкурент-
ни, да сме по-различни, да има-
ме свой цвят в театралната па-
литра. Продължаваме битката. 
По-лесно е да построиш, откол-
кото да отстоиш. 

Тези дни бях поканен от на-
шия знаменит тенор Бойко Цве-
танов да помогна в режисурата 
на концерта му в зала 1 на НДК. 

Бях вдъхновен, защото имаме 
гениални музиканти, доказа-
ли се по света. Музиката - това 
велико изкуство ме кара да го 
претворявам и в театъра. Неслу-
чайно напоследък се опитвам да 
правя мюзикъли – „Исус Христос 
суперзвезда” , „Чикаго”, а  с „Ама-
деус“ стартирахме , направих и 
„Пролетно тайнство“ по Игор 
Стравински за  връзката му с 
Коко Шанел. Затова ми се иска 
всеки, който влиза в залата на 
Нов театър НДК да се допре до 
човешкия гений и да излезе от 
представлението пречистен, из-
висен. Да е щастлив, че е човек. 
Да се радва на живота.

- Какво е да си мениджър, ед-
новременно с това и режисьор 
и то талантлив, и директор 
на такъв специфичен театър 
като вашия ?

- Аз съм по неволя и мени-
джър. Никога не съм смятал, че 
съм силен в тази област. През 
годините постоянно съм търсил 
съмишленици, които да поемат 
тази роля. Така че днес, в съвре-
менния свят трябват млади 
хора, които да са много по-енер-
гични и прагматични. Аз не съм 
такъв човек. Срещата между 
реалността и илюзията на театъ-
ра е едно стресово състояние, 
от което трудно излизам. За да 
си добър мениджър, трябва да 
имаш интерес. А това налага 
промяна на системата. Повечето 
сцени трябва да се превърнат в 
търговски дружества, в които 51 
процента да са на държавата, а 
останалото – да са на продуцен-
та и мениджъра, който, както и 
на много места по света, да има 
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материален интерес от рабо-
тата си, не само идеалистичен. 
Всеки спектакъл трябва да има 
продуцент, който да го отстоя-
ва. За съжаление гилдията  ни 
не иска това, иска да си запази 
статуквото и заплатата си, често 
пъти мизерна,  но сигурна. Не 
иска свободната конкуренция, 
кастингите, отворената систе-
ма... Единствено в такава сис-
тема ще се появят  истинските, 
добрите мениджъри. Затова ще 
продължават да бъдат начело 
на театрите директор-режи-
сьор, директор-актьор и т.н. Те 
постоянно са в конфликт на ин-
тереси. 95 процента от директо-
рите на театрите у нас са такива 
и това става с желанието и със 
знанието на Министерството на 
културата. 

- В богатата си творческа 
кариера сте поставял и мюзи-
къли, и опери. Ще се пробвате 
ли тук с нещо по-различно ?

- Имах амбицията по отно-
шение на нощния ни театър, да 
правя вариации на мои рабо-
ти от Музикалния театър като 
„Чикаго“, Исус Христос суперз-
везда“, в камерен вариант. Но 
чисто финансово не издържат 
- живата музика трудно засе-
га ще влезе при нас. Искрено 
се надявам следващия сезон 
в по-камерен вариант това да 
стане.

- Какви са цените на биле-
тите според предназначение-
то на спектаклите – за въз-
растни, за деца , поносими ли 
са те ?

- Абсолютно поносими са. За 

възрастни започват от 12 и ня-
кои стигат до 20 лева. А за деца 
– по 6 лева. Не бива театърът 
да се унижава да е много евтин 
и да се преструва, че нищо не 
струва. Не може да има цена на 
билет 5 лева за живо изкуство, 
това е неестествено и нередно. 
Трябва да има движение на це-
ните според търсенето на би-
летите. Субсидирането трябва 
да е на продукта.  По-скъпите 
ни билети бяха на нощните ни 
спектакли.

- С кои актьори работите 
и каните ли не толкова ут-
върдени режисьори ?

- При нас има спектакли на 
много млади режисьори, дори 
сега завършващи НАТФИЗ. Все-
ки кадърен млад човек е добре 
дошъл със своя проект, стига 
да намерим общ език. 

- Колко средства вложихте 
в Нов театър НДК и имате 
ли някаква възвръщаeост от 
тях на този етап ?

- Вложих всичко, което имах. 
Вкарах тук и много техника, 
която имах отпреди. На този 
етап театърът ни не възвръща 
средства, а гълта. Това ни из-
правя пред трудна ситуация.

- А имате ли си своя публи-
ка вече ?

- Имаме много приятели. 
Всеки спектакъл си носи своята 
публика, а тя е много различна. 
Радвам се, че вече има интерес 
от училищни театрални съста-
ви. Опитваме се да търсим и да 
отглеждаме детската публика.

Лилия Динова

МАСА ЗА ДВАМАМАСА ЗА ДВАМА

1. Винаги, когато ви зърна 
някъде на живо или на 

снимка, си спомням за режи-
сьора Иван Станев, който е 
някъде из Европа. И двама-
та имате ангелски лица, но 
зад лицето на Иван Станев 
отдавна е ясно, че се крие 
закоравял театрален отшел-
ник-алхимик, а зад вашето? 

- Ако допусна, че наблюде-
нието ви е вярно, то мога да 
кажа, че зад моето ангелско 
лице не се крие нищо - зато-
ва някой може да го нарече 
ангелско. Аз съм срамежлив, 
но за сметка на това искрен 
човек. Като давам интервю-
та се смущавам и гримасни-
ча от вълнение (за щастие в 
писмен вид това не се виж-
да). А се вълнувам, защото 
говоря неща, които ме за-
сягат, и преодолявам бари-
ерата на съкровеното спо-
деляне пред публика. Така де, 
пълно е с ангели – всички без-
защитни в откровеността 
си. Колкото до театъра, оп-
ределям моя стил като “те-
атър на Божията помощ”, 
защото умишлено избягвам 
концептуално премерената 
изкусност и разчитам прос-
тотата и откритостта да 
проговорят на публиката, 
ако е дал Господ. Определе-
нието е колкото шеговито, 
толкова и сериозно. Разбира 
се, в него няма религиозност 
в строгия смисъл на думата, 
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СТОЯН РАДЕВ
режисьор

а примирение пред чудото на 
театралното въздействие, 
което за мен се случва само 
спонтанно - на базата на ка-
чества, които артистът 
контролира и усъвършен-
ства, но и непременно забра-
вя, за да се радва на проявите 
им, изненадвайки сам себе си.  

2. От „Ти-ри-ри-рам” 
на Мариус Куркински 

(1996; награда на фестивала 
MIDEM в Кан за музикалния 
клип ), през „Соларис”- ТР „Сфу-
мато” (2000)..., „Саломе” - НТ  
„Ив. Вазов” (2003)..., „Братя 
Карамазови”- ДТ – Пловдив 
(2005)..., „Куклен дом” – ТБА 
(2007)..., „Снегирьов” – НТ „Ив. 
Вазов” (2010)...до  „Солунските 
съзаклятници“ - НТ „Ив. Вазов” 
( 2014) ... Какво търсихте из 
тези пътища?

- Търсил съм все едно и 
също – възможност да спо-
делям мисли и чувства, към 
които имам пряка видимост, 
т.е. верифицирани са в собст-
веното ми сърце. Средства-
та са най-различни, защото 
аз нямам предубеждения към 
средствата – известно е, че 
спасение дебне отвсякъде. На-
ясно съм, че авторската пре-

тенция може 
да се пробле-
матизира и 
приказките 
за сърцето 
често проз-
вучават сан-
т и м е н т а л -
но и наивно, 
но така или 
иначе, за мен 
ще си остане 
по-симпати-
чен светът, 
в който чо-
в е ш к и т е 
п р е ж и в я в а -
ния имат 
с о б с т в е н а 
и н т и м н а 
ценност, а 
не попадат 
в рамките 
на възглед, 
който отри-
ча техния оригинален потен-
циал, ако ще този възглед да 
има своите основания. Важно 
е да отбележа, че споделяне-
то, за което споменах, отва-
ря очи за съществуващото и 
съществуването. Затова, на-
дявам се, от него има смисъл. 
А може да се споделя по много 
начини – малка част от тях 

се наричат изкуство, остана-
лата също не е за пренебрег-
ване. 

3. Не започнахме с учите-
ля ви – завършили сте  

НАТФИЗ през 1998 г. в класа на 
проф. Красимир Спасов. Важен 
ли е той за вас, с какво и до-
колко, докога? 

Рубриката води Кева Апостолова
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- Важен е. Ние не поддър-
жаме близък контакт, заради 
споменатата моя срамеж-
ливост, но аз храня изклю-
чителен пиетет към него и 
много се радвам, че мога да 
го призная. Като учител Кра-
симир Спасов има куража и 
мъдростта да не “очарова” 
студентите си, да не ги пле-
нява с режисьорската си аура, 
а да ги кара да търсят ключо-
вете към своите собствени 
врати. Това решение е труд-
но, то разчита на метод, 
чието съблюдаване изисква 
строгост и действително се-
беотречение. Резултатите 

са видими и невидими, като 
по-смислени са вторите, за-
щото публичната реализация 
е нищо, ако нямаш удовлет-
ворение в себе си. Моят учи-
тел от НАТФИЗ знаеше това 
и ни учеше на скромно посве-
щение, което дава опора на 
фона на всякакви преврат-
ности.

4. Вярно ли е твърдение-
то, че актьорът се 

ражда? А театралните учили-
ща у нас добре ли подготвят 
актьорите за работа с режи-
сьорите?

- Да, органиката е вроде-

на. Смятам, че актьорът се 
ражда такъв. Бидейки сам ин-
струмент на творческата 
си дейност, той е изправен 
пред труден въпрос: как се 
усъвършенства нещо, което 
по дефиниция е толкова из-
менчиво и податливо на влия-
ния от най-различен порядък? 
Аз мисля, че актьорското 
обучение би трябвало да се 
свежда до възпитание на 
елементарна дисциплинира-
ност, възможност за бърза и 
трайна концентрация, както 
и до изграждане на психическа 
и физическа издръжливост 
– при наличието на талант 

„Соларис” по Станислав Лем, 
реж. Ст. Радев, ТР „Сфумато”
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това би било достатъчно за 
професионално израстване. 
А иначе развитието на ак-
тьора е пряко свързано с чо-
вешкия му потенциал –  той 
трябва да бъде много със-
традателен и оттам точен 
в наблюденията и оценките 
си на случващото се вън и въ-
тре, защото е невъзможно 
да пресъздаващ вълнуващо 
образи и събития, към които 
нямаш истинско отношение. 
Можеш да бъдеш поместен 
в контекст, който без да ис-
каш да обслужиш, но това не 
те прави актьор с особено 
добри перспективи. Ако теа-
тралните школи са бутафор-
ни културни институции, те 
имитират обучение и съпри-
частие, а имитацията няма 
как да даде задоволителен 
резултат. Но пък родени-
ят актьор има усет и бяга. 
Собствено аз винаги съм се 
чувствал длъжник на актьор-
ите – благодарен за тяхното 
благоразположение, дори ко-
гато ги упреквам. 

5. Режисурата е от мла-
дите театрални про-

фесии, потвърдена по-катего-
рично у нас през  началото на 
миналия век. Измамна профе-
сия  ли е  режисурата?

- Откакто съществува те-
атърът, някой е играл роля-
та на режисьор, нечия дума 
е тежала повече по време на 
подготовката и няма как да 
е иначе. Съвсем естествено 
тази роля се е падала на ини-

циатора на театралната 
игра или на автора на текста 
(в широкия смисъл на думата 
текст). Случвало се е, случва 
се и днес. Интересно става, 
когато режисьорът започва 
да работи с чужд материал. 
Наистина възниква въпросът 
що за измамник е този, кой-
то поставя като собствено 
нещо, което не е родил сам. 
С какво право? От гледна 
точка  на театралната ин-
дустрия правото идва с на-
личието на някакви занаят-
чийски умения – режисьорът 
повече от останалите умее 
да ръководи сложен процес, 
чийто финал е премиерният 
спектакъл. Но извън индус-
трията има и питане по от-
ношение на нещо по-дълбоко. 
Режисьорът се превръща в 
измамник тогава, когато си-
мулира пълноценно изказва-
не, разчитайки на готово 
съдържание, върху което на-
лага своя интерпретация с 
“обогатяваща” претенция. 
За да не бъде измамник, той 
трябва да подходи скромно, 
добросъвестно и доверчиво 
към драматургичния матери-
ал, който не е негов, като с 
това спечели правото да го 
постави. И това не е въпрос 
само на професионална ети-
ка, а и на смислен творчески 
акт, доколкото стойността 
на една пиеса често се крие 
не другаде, а в нея самата 
и качването й на сцена губи 
смисъл, ако иззад кулисите из-

лезе не тя, а някой друг. За да 
вникнеш в пиесата, трябва 
да не си измисляш мотиви и 
средства, а неподправено да 
съизмериш с нея собствения 
си житейски и художествен 
опит. Разбира се, разни тек-
стове търпят находчиви 
интерпретации, но за мен 
по-ценен е този подход, в кой-
то режисьорът ми дава нещо 
опазено и осветено с любов и 
смирение пред литературния 
първоизточник, ако е използ-
ван такъв.  

6. Преди вашата генера-
ция,  режисьорите не 

бяха до такава степен при-
мамвани от  други жанрове 
– високи и ниски! Сега вие, и 
особено съвсем младите, сте 
доста изкушавани с различни 
сортове ябълки. Демоде ли е 
тясната специализация?

- Ортега-и-Гасет нарича 
култура резултата от бор-
бата на човек с неговото об-
кръжение, в тази борба човек 
създава света. Поколенията 
попадат в различни истори-
чески ситуации. Важно е да 
им отговарят адекватно, а 
не спрямо някакви заварени 
представи. В този смисъл вся-
какви изкушения са добре до-
шли, ако ти се случват като 
реална житейска перипетия, 
от която произтичат изво-
ди, решения и перспективи. 
По-добре е от мнимото на-
подобяване на някакъв наго-
тово възприет като смислен 
живот. 
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7.  За социалното в българ-
ския театър. Защо е бе-

ден? Трябва ли да се съкраща-
ват театри? Досега, в името 
на истината, е добре да се 
каже, че няма съкратени те-
атри – тоест няма театрал-
ни сгради и екипи с променено 
предназначение. Но другата 
истина също е важна -  теа-
трите страдат от недоимък 
и бедност, екипите от търпи-
мост и демотивация, а всичко 
това вкупом води до някак си 
оправдан  нисък художествен  
резултат ( с радващите ни  
малки изключения, за които се 
кръстим и молим да са живи и 
здрави). Какво да се прави?

- Трябва ли да се запазват 
семействата, в които няма 
любов? Поддържането на на-
следеното от социалисти-
ческото минало театрално 
устройство е грижа за семей-
ната клетка, без значение има 
ли в нея любовно съдържание 
или не. Може да се каже, че 
това е разумен избор, защото 
любовта е суетна измислица, 
ефимерна примамка, а реално 
и сигурно е само последвало-
то безропотното съжител-
ство. Така и вдъхновяващата 
театрална игра е само повод 
да се построи театър, но 
вдъхновението е вятър, за-
това после сградата става 
по-важна от това, което се 
случва вътре... Правя този 
ироничен паралел, за да обър-
на внимание върху факта, че 
на художествената сфера 

не може да се гледа като на 
обикновена производствена 
схема, в която просто тряб-
ва да се наливат средства, за 
да не спира непрекъснатата 
продукция. Малко по-сложно е. 
Трябва да се отчита нуждата 
от ясна държавна стратегия 
в областта на културата, но 
едновременно с това и да се 
знае, че няма как субсидия на 
културното министерство 
да роди “Преображението” 
на Кафка. Най-много култур-
ното министерство да по-
могне за разпространението 
на повестта, макар и в раз-
рез с желанието на гениалния 
автор творбите му (непуб-
ликувани приживе) да бъдат 
изгорени. Въобще, ситуация-
та е парадоксална. Аз смятам 
(и затова по-горе цитирах 
Ортега-и-Гасет), че истинска-
та култура се ражда встрани 
от програмите, ражда се от 
интимното желание да създа-
деш свят, в който животът 
ти да бъде възможен – всеки 
творчески акт дава възмож-
ност на създателя си да жи-
вее, а покрай него и на тези, 
които са му духовно близки, 
понякога те са милиони. Ако 
тази възможност за живот 
му е осигурена отвън – по си-
лата на някакво администра-
тивно предписание, нуждата 
от творчество може и да 
изчезне. Колкото до ролята 
на държавата... По-скоро бих 
желал да спрем да говорим за 
абстракцията и да насочим 

вниманието си към гражда-
ните, които я населяват. По 
отношение на театъра те 
трябва да подкрепят, това 
което смятат за ценно, да го 
подкрепят с присъствието 
си в залите, а ако няма зали, 
да пожелаят и подкрепят из-
граждането на такива, за да 
играят в тях артистите, 
които обичат. Ако пък нямат 
нужда от това, то истински-
те артисти ще предизвикат 
такава нужда или ще я откри-
ят някъде другаде. А иначе на 
въпроса за бедността и бо-
гатството – който иска да 
бъде богат трябва да работи 
целенасочено в тази посока, 
не в друга, а точно в тази.

8. Усилват  глас мнения, 
че Министерството 

на културата (МК)  е излишно, 
че е бутафорно, че пътят на 
субсидиите  от държавата до 
театрите трябва да е пряк, а 
не парите да  се „завъртяват” 
в МК... Други мислят обратно 
– че без МК сме загубени... А 
вашето мнение? Кой е спаси-
телният сюжет?

- Министерството на кул-
турата се оглавява от ми-
нистър, който няма как да не 
отразява политическия об-
лик на спечелилата изборите 
партия. Ако ГЕРБ печели, то 
не е изненадващо да станем 
свидетели на културна стра-
тегия а ла ГЕРБ, ако печели 
друг – а ла този другия и т.н. 
Изборът на ръководството 
произтича от резултатите 
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на парламентарните избори 
и в този смисъл желанието за 
деполитизация на институ-
цията е неуместно. И така, 
ако имаме претенции към кул-
турното министерство, то 
трябва да знаем в какви рам-
ки могат да се простират 
тези претенции. Аз смятам, 
че електоратът на ГЕРБ няма 
проблем с г-н Вежди Рашидов, 
което – при съществуващия 
регламент – е достатъчно 
легитимиращо за неговите 
действия. Говоря така опро-
стено, защото така е. Нюан-
сите, вълненията, тежнени-
ята... те са от друг порядък 
и всеки интелигентен човек 
би трябвало да знае, че няма 
как да ги помести в една сис-
тема, която се определя от 

груба политическа аритме-
тика. Ето защо излиза, че по 
дефиниция Министерство-
то на културата не може 
да отговаря за културата в 
нейните по-дълбоки измере-
ния. В най-добрия случай то 
би трябвало да се сближи с 
образованието и да обслужва 
общо просветителски нужди, 
пропагандиране на национал-
ни ценности, защото нали е 
българска институция и пр. 
Но това е профанизиране на 
неговата роля, казва някой. 
Не е така, защото друга роля 
не му е присъща, поради спо-
менатите вече причини. Ако, 
обаче, тази истина бъде про-
зряна, то тогава може да се 
потърси по-адекватен на-
чин за обезпечаване на худо-

жественото съзидание, като 
приноса на държавата не се 
пренебрегва, но се насочва 
натам, където би освободил 
и стимулирал развитието на 
личната (частната) творче-
ска енергия – известно е, че 
от нея се раждат дълбочини-
те.  

9. България е в режим на 
толерантност към Ев-

ропейски съюз. Такива сме били 
и към други съюзи. Откривате 
ли специална роля на театъра 
ни в тази ситуация или ...пра-
вете постановки, не полити-
ка?

- Толерантност към ЕС и 
други съюзи? Не знам. По-ско-
ро нестабилни, принудителни 
бракосъчетания по сметка. 
Но аз виждам как паниката от 

„Куклен дом” от Х. Ибсен, 
реж. Ст. Радев,ТБА

ГИЛ ДИИТЕГИЛ ДИИТЕ
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липсата на здрави убеждения 
по нашите места води до дру-
го. Води до ирационално фи-
ксиране в нещо като изконна-
та ценност на “българското” 
– без грам представа накъде 

точно води тази фиксация. 
А отговорът е наникъде в 
собствено стойностен план, 
защото нито в етическата, 
нито в естетическата ко-
ординатна система подобно 
определение носи някакъв сми-
съл. Чували сме, че за хората 
имат значение доброто и ло-
шото, красивото и грозното 
– полското, сръбското, нем-
ското, българското и пр. няма 
как да придобият собствено 
морално-екзистенциална те-

жест, те могат да възбуждат 
само етнографско-туристи-
чески интерес. В този ред на 
мисли бих видял специалната 
роля на театъра във възмож-
ността да говори за човека и 

неговия свят без национални 
граници. Родината не е прос-
то географско понятие, тя е 
по-скоро духовно простран-
ство, което има своята мате-
риална връзка с определен къс 
земя, но този къс не се нами-
ра на политическата, а на не-
бесната карта. Истинският 
театър, а и всяко проникно-
вено изкуство, винаги напом-
ня това. Връщайки се назад в 
историята, можем да откри-
ем, че която и да е държавна 

територия е временно дефи-
нирана, така че е абсурдно да 
се предявяват крайни претен-
ции за произход, собственост 
и надмощие, водещи до сблъ-
съци и жертви. Един Шекспи-

ров герой казва, че сме напра-
вени от сънища, Моби изпя в 
началото на 21-ви век: напра-
вени сме от звезди – струва 
ми се, че тези определения са 
по-изчерпателни и по-сериоз-
ни от националните. 

10. Тревогите и надежди-
те ви за българския те-

атър?
- Не бих се притеснявал 

за нещо толкова по-голямо и 
по-силно от мен.

К.А.

„Снегирьов” по „Братя Карамазо-
ви“ от Ф. М. Достоевски, реж. Ст. 
Радев, НТ „Ив. Вазов”

ГИЛ ДИИТЕГИЛ ДИИТЕ
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ИДА ДАНИЕЛ
режисьор

1. Няма измъкване за вас 
от сянката на Леон Да-

ниел – голям   български теа-
трален  режисьор и ваш дядо.  
Защо изобщо започнахте? 
Вашият баща – художникът 
Андрей Даниел, макар че е и 
много добър сценограф, общо 
взето заобикаля театъра. Вие 
защо продължавате? Какви са 
идеите ви за театър, които 
искате да постигнете с режи-
сьорски средства? 

- (02.07.2015) Ще започна 
с това, че намирам този въ-
прос за силно засенчен от 
нещо като истерична агре-
сивност. От една страна, 
иска да си поговорим/попи-
шем, от друга, още в само-
то начало иска да ми вмени 
несигурност и неудовлетво-
реност, които в течение на 

ГИЛ ДИИТЕГИЛ ДИИТЕ
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разговора да се изложат на 
бял свят в тяхната пълнота. 
Изправена съм пред избора да 
отговоря или да не отговоря. 
Явно вече нещо отговарям, 
но съпротивата ми да вляза 
в матрицата на така зада-
дения въпрос е голяма. Ще го 
оставя да преседи още някол-
ко дни и ще видим какво ще 
стане.

(20.07.2015) През измина-
лите дни не можах да седна 
да пиша, но пък доста си ми-
слих. Какво ли е  предизвикало 
този въпрос? Съчувствие към 
ситуацията ми на засенчена... 
съобразяване с разбиранията 
на някакво отдавна отмина-
ло добре подредено време 
на правилности... авангардна 
мисъл от разгара на 80те... 
Но сега като седнах да пиша и 
пак погледнах въпроса... Днес 
температурата е 34 граду-
са... всички мечтаят за нечия 
сянка... А аз не мога да избя-
гам от една гъста, плътна, 
любвеобилна, благославяща 
ме с живот сянка... И може би 
настанена под тази сянка бих 
могла да кажа и две думи за 
идеите си за театър и как-
во искам да постигна с режи-
сьорски средства... 

(21.07.2015) Решавам да 
дам още един шанс на тези 
зарибяващи въпроси, които 
сякаш не си търсят отгово-
рите. Превеждам си ги. Зна-
чи, тук се търси какво правя 
аз в театъра. 

Това, което правя в теа-
търа и искам да продължавам 
да правя е да работя със съ-
мишленици. Напоследък чу-
вам все повече мнения, че съ-
мишленичеството всъщност 
затваря нашите предста-
вления, прави ги неинтерес-
ни и дори недостъпни за не-
съмишлениците ни... по мои 
наблюдения в това има доза 
истина. И все пак предста-
вленията ни остават недос-
тъпни, главно поради крат-
кия си живот. Точно когато и 
представлението, и така на-
речените несъмишленици са 
готови да се срещнат, вече 
няма къде и кога това да ста-
не. Но това само ме кара да 
съм още по-сигурна, че прин-
ципът на съмишленичество 
в театъра е това, което го 
поддържа жив и привличащ.

Друго, което правя в теа-
търа е да търся възможност-
ите представлението да не 
бъде предмет, който създава 
някаква емоция, а да се окаже 
непосредствено преживяване 
и да стане част от реални-
те преживявания на всички 
участвали – автори, актьо-
ри, автори-актьори, зрите-
ли, наблюдатели, присъст-
ващи. Всички да имат свой 
собствен спомен за случило-
то се.

Трето нещо, което ме ин-
тересува е крехкостта на 
човека и нежното поетично 
чувството за хумор, което 

връща човека към човека. И 
под нежно и поетично нямам 
предвид естетически прием-
ливо, а напротив – прониква-
що и остро, познаващо пара-
доксите на живеенето.

2.  Оказа се, че театърът 
може и без завеса, и без 

сцена, без сценография, музи-
ка, осветление, дори за ужас на 
древните, и без слово..., само 
без актьора не може. Или вече 
може, но вестта за това още 
не е достигнала до мен, за да 
разбие изцяло сърцето ми? 

- (02.07.2015) Има предста-
вления без актьори.

(21.07.2015) Превеждам си. 
След като в някои от пред-
ставленията си не ползвам 
завеси, ще имам ли предста-
вления без актьори. Отгова-
рям – не знам.

Втори превод. Какво мога 
да кажа за връзката между 
актьорите и театъра днес. 
Мога да разкажа за многото и 
най-различни представления, 
на които съм присъствала със 
и без актьори, със и без пуб-
лика, за идеите си за такива, 
но ми се струва много дълго 
за писане.

3.  Авангардното най-бързо 
остарява – с тази мисъл 

често се съгласявам след гледа-
не на спектакъл на млад режи-
сьор. Сега, от няколко десети-
летия,  авангардно-модерното 
продължава да е предимно му-
лтимедията, която прорязва 
спектаклите ( толкова нелепи 

ГИЛ ДИИТЕГИЛ ДИИТЕ
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екрани по сцените!...), или  общо 
казано движенческия/physical 
театър... Как си представяте 
вие идеалния театрален спек-
такъл? Кой ще го направи? Вие  
можете ли? Защо да или не?

- (02.07.2015) Странна каша 
се е образувала тук от неоп-
ределени дози авангард, мул-
тимедия и движенческост...

Няма идеален театрален 
спектакъл и аз мога да го на-
правя.

(20.07.2015)А може би мла-
дите режисьори най-бързо ос-
таряват?

Старите са си вече ста-
ри... 

(21.07.2015)Превод: Аз съм 
млад режисьор, който прави 
авангардно-модерни спекта-
кли с нелепи екрани по сцени-
те. С други думи движенчески 
театър. Как си представям 
идеалния спектакъл... 

Не този превод не работи. 
Започвам от начало:

Млад режисьор е равно на 
авангарден. Екран на сцената 
е равно на движенчески теа-
тър. Аз равна ли съм на иде-
алното представление и кое 
е то?

Според мен не всеки аван-
гарден режисьор е млад и 
обратното. Авангардът в 

моите разбирания не е стил 
театър, ами е тази част на 
театралната работа, която 
разузнава. Тайните агенти на 
театъра. Ако са добри, никой 
не ги хваща до края на живо-
та им. Пък и след него.

Относно екраните и дви-
женията, можем да кажем, че 
и декорите и думите, пък да 
не говорим за масите и сто-
ловете или лампичките и ми-
крофоните, животинските 
костюми и перуките, надпи-
сите и неоновите знаци по 
сцените много се повтарят. 
Просто във всяко второ 
представление! Но сега ид-

„Траевремене” от Радослав Чичев, реж. Ида Даниел, Сдружение за съвремен-
но изкуство в условия на високо напрежение „Нейно Величество Тенджера-
та под налягане“
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ват и нови технологии. И те 
стават вече популярни, така 
че ще има и нови общи мес-
та.

Аз не съм равна на идеално-
то представление.

4.  В ръководството сте на 
АСТ (Асоциация за свобо-

ден театър). Понеже в Бълга-
рия вече няма идеологическа и 
естетическа цензура, думата 
със „с” в абревиатурата ме 
плаши, вместо да ме радва, за-
щото тя за нашето съсловие 

днес означава бедност, лип-
са на пари, търсене на пари, 
стотинки или шепа пари... Как 
върви животът на АСТ? 

- (02.07.2015) Много добре, 
благодаря!

(21.07.2015) Превод: За как-
во се бори АСТ? За пари или 
за слава?

Отговор: И за двете.

5.  Закъснявате или ви е още 
рано да се притеснявате, 

че името ви на режисьор е още 
нестабилно? Как се виждате в 

перспектива?
- (20.07.2015) Нестабил-

ността е днешната стабил-
ност. 

(21.07.2015) Нямам нужда 
от превод. В момента неста-
билността е моят най-голям 
приятел.  

6. Тревогите и надеждите 
ви за българския теа-

тър?
- Всичко ще бъде наред!

   К. А.
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 „Мъртвата Дагмар или малката кибритопрода-
вачка” – Ида Даниел и ghostdog, Сдружение „По 
действителен случай“ и ТР „Сфумато”
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ДЖУДИТ МАЛИНА
(1926 -2015)

Напусна ни  режисьорът, актрисата, продуцентът, поетът, новаторът  Джудит Малина. 
 Kогато се каже Джудит Малина, в  същия дъх се казва -  Ливинг  Тиатър, а  когато се каже 

Ливинг, всъщност се казва: радикални изменения във  формата на театъра,  радикална промя-
на на  мястото му, взаимоотношението публика – сцена,  сцена – общество.

 „Малина прекарва живота си да разбива конвенционалните форми и практики и да открива 
нови пространства за световната сцена“ – пише „Вилиджър“ (Април 2015 г.)  по повод нейна-
та кончина. 

„Джудит Малина е огънят, куражът, душата на                              
театралното изкуство .” Ал Пачино
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Създадена през 1947 г. от 
нея и Джулиан Бек (1925 -1985) , 
трупата  стартира от много 
солидна база. Това е времето 
на пост-военните разтърсва-
ния в литературата, музика-
та, киното, изобразителното 
изкуство на Америка. Напли-
вът на голям брой известни 
творци  от Европа открива 

нови хоризонти. Един от тях 
е Ервин Пискатор с неговите 
идеи за „епичен театър“.  Той 
открива своя Драма Уъркшоп 
към Университета The New 
School в Ню Йорк. Членове на 
факултета са Стела Адлер и 
Лий Страсбърг. Джудит Мали-
на е станала негова ученичка в 
респектиращата компания на 

Тенеси Уилиамс, Марлон Бран-
до, Тони Къртис, Елейн Стрич, 
Хари Белафонте, Род Стай-
гър…  Но само актьорство – 
не, това не е достатъчно за 
нейните вече назряващи идеи 
за нов театър. „ Театърът 
беше изцяло съсредоточен на 
Бродуей… с долнокачествени 
битови драми, криминални 
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пиеси, малки музикални поста-
новки… качествени неща като 
пиесите на Южин О’Нийл или 
Т.С. Елиът се поставяха мно-
го рядко“ – казва тя. Трябва 
да влезе и в класа по режисура 
на Пискатор. Трудна задача – 
той не смята, че жена е за ре-
жисьор. Тя успява да го убеди. 

Това бележи едни от първите 
й ярки прояви на характер и 
упоритост. И почти е сим-
волично, че последната ней-
на книга, публикувана преди 
смъртта й и високо оценена 
от международната критика, 
е „Тетрадката на Пискатор“, 
която се състои от оригинал-

ните   дневници на Джудит 
Малина по време на образова-
нието й, бележки върху препо-
давателите и състудентите 
й, както  изследвания на мето-
да и влиянието на Пискатор 
и ексклузивно есе за връзката 
между него и нейната работа 
с Ливинг Тиатър.

Джудит Малина и Джулиан Бек

HISTORYHISTORY
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 А Джулиан,  напуснал Йел-
ския Университет, където е 
учил сценография, излага свои 
картини заедно с  Полак, Род-
ко, Мадъруел, Макс Ернс,  де 
Кунинг, налагащи новостта 
на Американския абстрактен 
експресионизъм в легендарна-
та галерия на Пеги Гугенхайм  

„Изкуството на този век“.  
Пише и публикува поезия.

 Поезията е и първата 
крачка към осъществяване-
то на по-широките цели на 
новосъздадения Жив (Living) 
Тиатър. „ Трябваше да се ди-
рят пътища, по  които в те-
атъра можеше да се върне 

поезията ( а той я беше из-
губил) и заедно и успоредно с 
нея да се постигне по-пряко  
общуване между хората на 
сцената и публиката…  Тряб-
ваше да разработим такива 
форми, които с поетичния 
си подтекст да притежават 
нов смисъл и нова стойност, 
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да не излизаме от живия по-
ток на историята, да казваме 
смислени неща за събитията, 
които най-много ни вълнуват 
по един нов и въздействащ 
начин… Затова и нарекохме 
нашия театър –„ жив“, споде-
ля Малина.

 И наистина, още с първи-
те си по-скромни продукции 
Ливинг демонстрира това 
свое кредо.  Мозайка от ед-
ноактни пиеси от Бертолд 
Брехт , Гарсия Лорка, Гертруд 
Стайн, Пол Гудман и по-ма-
щабните  „Крал Юбю“ на Алф-
ред Жари, „Суини Агонис“ на 
Томас С. Елиот, която марки-
ра неговото желание да съз-
даде драма в стихове, като 
използва ритъма на ранната 
джаз музика, както и пиеса-
та на Пабло Пикасо „Желание, 
хванато за опашката“ (1951 
г.) , която донася на Ливинг и 
едно от първите по- сериозни 
критични признания. Описва-
на е като „сюрреалистична“ 
или направо „шантава“,  без 
видима фабула, с герои като 
Големият крак, Дебелото 
страдание, Хилавото страда-
ние, Заобленият край, Завеси 
и т.н.  През всичките тези 
години тази пиеса почти не 
е била поставяна, но изглеж-
да през последните години 
предизвиква интерес и започ-
ва да се появява на различ-
ни фестивали, предимно на 

експерименталния театър. 
Също либретото за опера 
на Гертруд Стайн -  „Доктор 
Фауст запалва светлините“, 
Стриндберг -   „Призрачна со-
ната“,  Расин – „Федра“ и „Ор-
фей“ на Жан Кокто. Фактът е 
знаменателен, тъй като Кок-
то  дарява своята рисунка на 
Орфей на Ливинг, за да стане 
тя неговата емблема. Голяма 
част от тези автори се пред-
ставят в Америка за първи 
път. В театъра Cherry Lane в 
Гринуич Вилидж, сърцето на 
модернизма в Ню Йорк и нает 
от Ливинг през този период, 
в  серии “ Вечери“  Джудит и 
Джулиан представят и    ра-
ботата на авангардни поети 
като Уилиам Карлос Уилиамс,  
Джак Керуак,  Алън Гинсбърг, 
музиката на Джон Кейдж, мо-
дерният балет на Мърс Къ-
нингам. Всички те и групата 
на Абстрактните експресио-
нисти, както и много други 
творци, сериозно заели се 
да реконструират Западна-
та култура, са кръгът около 
тях. Ливинг Тиатър се ражда 
и развива в пазвата на това 
следвоенно модернистично 
движение в Ню Йорк, бива раз-
бран от  тези творци и смя-
тан за „техния театър“.

  В търсенето на нови 
форми Джудит и Джулиан от 
самото начало изучават Ан-
тонин Арто и Мейерхолд ( 

особено неговата „биомеха-
ника“) и обучават трупата  
си. А принципите на Писка-
тор са основа, на която се 
облягат  и  движат с „живия“ 
поток на историята.   Джу-
дит Малина е режисьорът, 
а Джулиан разработва прос-
транството. 

 50-те години на миналия 
век също така е и време на 
мощно антивоенно движение 
в САЩ ( както и на макарти-
зма до 1956 г.).  Улиците на го-
лемите градове са изпълнени 
с демонстрации. Естествено, 
Джудит и Джулиан, заедно с 
трупата си, са там – на ули-
цата. Следват арести. Но 
това не е новост за тях. Още 
през 1949 г. , когато за първи 
се опитват да отворят своя 
театър в тогава непрестиж-
ния квартал Сохо, те са арес-
тувани и обвинени, че под 
прикритието на „театър“ 
се занимават с проституция. 
Какви обяви за набиране на 
млади актриси и актьори в 
този занемарен квартал, ако 
не с такава цел ? 

   Най-накрая през 1959 г. 
откриват изоставен уни-
версален магазин на 14 - та 
улица и 6-то авеню и го пре-
устройват. Сега вече имат 
свой театър. Откриват  с  
пиесата „Много любови“ на 
поета Уилиам Карлос Уили-
амс. Откриването е успеш-
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но, а следващите две поста-
новки -  „Връзката“ от Джак 
Гелбър и „Карцерът“ на Кенет 
Браун поставят Ливинг на 
театралната карта и при-
вличат международен инте-
рес. „Връзката“ е структури-
рана  като пиеса в пиесата. 
Сюжетът е, че продуцент и 
автор се опитват да създа-
дат спектакъл за „подземния 
свят на обществото“ като 
използват истински нарко-
мани. Някои от тях са джаз 
музиканти. Всички ( с изклю-
чение на продуцента, автора 
и двамата регистриращи „съ-
битието“ фотожурналисти)  
имат общо в  едно единстве-
но нещо – те чакат да дойде 
техния наркодилър. Диалогът 
е прекъсван от джаз музика на 
живо  (Мартин Шийн участва 
в постановката като „Глас 
от публиката“) .

„Карцерът“ е написан 
от бивш морски пехотинец 
на САЩ.  Използвайки личен 
опит, той проследява един 
типичен ден във военен за-
твор.

 И пресата избухва.  „Това 
не е театър!“ – казват  пра-
волинейните театрални кри-
тици. „Безобразие! Да се тре-
сат по сцената наркомани!“ , 
„Това не се случва в Американ-
ската армия!“ – се възмуща-
ва  „обществено ангажирана-
та“ журналистика.  „Пробив 

в Американския театър!“,  
„Откритие – има кой да усе-
ти пулса на Америка. И то в 
полето на театъра.“ е от-
говорът на радикалната пре-
са, както и открити писма 
от Норман Мейлър ,  Харолд  
Клърман и други интелектуал-
ци, приветстващи  появата 
на „нов вид театър“. Да, не 
става дума само за сюжета, 
а за появата на „нова порода 
актьори,  необикновена режи-
сура и сценография – нова раса  
театър“. Едно интересно 
понятие в опит да се опише 
„Карцерът“ много по-късно, 
е „ мейерхолдо-артодиански 
спектакъл“.

Резултатът – „Оби” на-
гради за Off-Broadway , Grand 
Prix  за най-добър спектакъл 
на фестивала на Театъра на 
Нациите – Париж.

1963 г. Данъчната служба 
на Ню Йорк  затваря театъ-
ра с обвинение за неплатени 
данъци. Демонстрации  пред 
него от вече нарасналите 
като количество почитате-
ли. „Изкуството пред данъци-
те“ е най-издиганият плакат. 
Съдът присъжда, че театъра 
не дължи данъци, но осъжда 
Джудит  и Джулиан за „неува-
жение на съда“, респективно 
на 60 и 30 дни условно  и на-
блюдение на тяхното пове-
дение за 5 години. Мотивът 
– „ опитваха се да режисират 

и превръщат целия процес в 
театрален спектакъл.“  Вяр-
но. Джудит свидетелства 
в даден момент в пълен кос-
тюм на Порция от „Венециан-
ският търговец“ и произнася 
„речта за кръвта“.

 Финансите им са сринати, 
а и трябва да се „държат при-
лично“ за пет години…  И ре-
шават да заминат с цялата 
трупа за Европа, още повече 
че там вече към тях има го-
лям интерес.

  От тук нататък започва 
„номадския период“.  Не че е 
преставал по отношение на 
местене в Ню Йорк, но сега 
става международен.

60-те на миналия век. Дви-
жението срещу войната във 
Виетнам, „ хипи“ движение-
то, стачките и студентски-
те демонстрации в Париж 
, окупацията на известния 
театър „Одеон“  - Джудит и 
Джулиан, заедно с трупата, 
са до Жан-Луи Баро и другите 
френски интелектуалци.

Вестник  „Лос Анджелис 
Таймс“ (Април, 2015)  под за-
главие „Признателност към 
един пионер“ пише: „ Ако 
Джудит Малина не съществу-
ваше, то със сигурност 60-те 
щяха да я създадат. И псе пак 
това беше Джудит Малина, 
миниатюрната театрална 
провокаторка с огромна сме-
лост, безразсъдство, отдаде-
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ност и кураж, която чрез работата на 
Ливинг тиатър помогна на всички ни да 
изкристализираме  нашите естетиче-
ски и радикално- политически чувства  в 
онзи период.“

 Ливинг продължава да разширява и 
развива своя език. Разработват собст-
вени упражнения-импровизации като 
„ звук и движение“, „Чумата“ на Арто, 
създаване на звукова картина, неверба-
лен език, практики от Йога, превърна-
ти в театрални форми…  Постигат и 
ново ниво на тяхната „запазена марка“ 
да обработват пространството чрез  
хармонични колективни внушения без 
фиксирана хореография ( трупата е от 
около 20 души).  Взаимстват от поети-
те-сюрреалисти техниката за създава-
не на колективна поезия ( the exquisite 
corpse), която става основа за създаване 
на сценарии за спектакли.

 Новите постановки на Ливинг – 
„Мистерии и по-малки откъси“, „Фран-
кенщайн“, „Антигона“ на Бертолд 
Брехт ( режисирана и играна 30 години 
от Джудит)  и особено „Рай сега“ се от-
личават с експресивност и висок градус 
енергия, както с формата и посланията 
си. Те предизвикват силни реакции. „ Те-
атър, който не прилича на нищо в съ-
ществуващия в този момент!“ , „Сган 
разюздани анархисти!“ и т.н. и т.н.

 „Мистерии…“ е най-дълголетният 
спектакъл на  театъра. От 1964 г. и не-
изменно появяващ се в репертоара, той 
е показван до 2007 г. Създаден почти на 
шега, „ Мистерии…“ обединява под фор-
мата на седем ритуала най-успешните 
упражнения-импровизации на Ливинг и с 
изключение на два  фиксирани е с „от-
ворена структура“. Няма сюжет. Всеки 
ритуал се  изгражда в момента по зако-
ните на музиката.  Той има „собствен“ 
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живот, който зависи от индиви-
дуалността на изпълнителите. 
Най-точно би могъл да бъде срав-
нен с джаз. 

 „Рай сега“ (1968 г.)  е без съм-
нение най-дискутираната и скан-
дална творба на трупата. Тя е 
„колективна креация“.  Структу-
ирана е върху човешкото тяло – 
Ум, Сърце, Стомах, Генитали… 

Вестник  „ Ню Йорк Таймс“ ци-
тира част от интервю на Джу-
дит от онова време. Тя отгова-
ря на въпрос, какво целят с този 
спектакъл. „Изисквам Всичко! 
Тотална любов, край на всякак-
ви форми на жестокост и наси-
лие като пари, глад, нечовешки 
затвори, хора да вършат това, 
което мразят…“

И вестникът заключава : 
„Джудит Малина и нейният Ли-
винг тиатър са може би най- зна-
чимата и упорита трупа в нала-
гането на Нов театър“(Април 
2015 г.)

  „Рай сега“ успява напълно да 
срине „четвъртата стена“ и да 
накара зрителите да „влязат“ в 
представлението.  Той завършва 
с призива „Да освободим театъ-
ра!“ и изпълнителите повеждат 
публиката навън на улицата. 

Ливинг кръстосва Европа,  раз-
вива голямо движение от почи-
татели, играе в огромни зали, та 
дори стадиони (Берлин). Прави 
голямо турне в Америка. Често 
се стига до арести за създаване 
на безредици и нарушаване на 
обществения ред ( има момент, 
когато те хвърлят дрехите си). 
Осъдени са на два месеца ефек-
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тивно затвор в Бразилия.
 70-те години трупата на-

истина работи „вън на улица-
та“. Появяват се „Седем ме-
дитации върху политическия 
садомазохизъм“,  „Шест пуб-
лични действия“ и впечат-
ляващата „Кула на парите“. 
Междувременно под влияние-

то на Ливинг са се родили 
нови експериментални трупи 
както в Америка („ Отворе-
ният театър“, Хляб и кукли“), 
така и в Европа.  „Площадни-
ят“ театър е в своя разгар, 
особено в Италия и до днес.

 С „Прометей“ (1978 г.)  
трупата маркира завръща-

нето си на сцената, но про-
дължава чрез Уъркшопове да 
създава и  спектакли „навън“. 

  1983 г. Ливинг се завръща 
в САЩ. Представя четири 
нови спектакъла в Ню Йорк, 
които са приети зле от кри-
тиката. „ Незабележителна 
група международна сган.“ ( в 
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трупата има доста актьори 
от различни народности)  на-
писва критикът Франк Рич в 
„Ню Йорк Таймс“. Джулиан Бек 
е вече сериозно болен и умира 
(1985 г.).

 И когато всички смятат, 
че с Ливинг е свършено, Джу-
дит Малина възстановява 

трупата.  Поканва ветерана 
Ханон Резников - актьор, ре-
жисьор и драматург да стане 
ко-директор ( по-късно той 
става втория й съпруг).  Около 
част от по-старите актьори 
се събират млади, запознати 
с техниката на Ливинг.  През 
1987 г. излиза първата поста-
новка, а после  още две. Те са 
по-скоро „камерни“, сравне-
ни с мащаба на предишните. 
Но в 1989 г. Джудит и Ханон 
наемат бивш магазин в Ню-
йоркския квартал Ийст Вили-
дж, който се преустройва в 
театър. Това е и истинско-
то Възраждане на театъра. 
Открива се с „Таблети“ върху 
поемата на Арман Шуърнър,  
режисирана от Ханон Резни-
ков.  Учен се опитва да разче-
те „ шумерските таблети“. 
„Таблетите“ са актьори и ан-
самбъл. В прекрасно организи-
рания ритмичен и музикално 
изграден текст , звук и дви-
жение, Ученият периодично 
прекъсва действието с вик на 
отчаяние: „Непреводимо!“.  

 Следва „Аз и Аз“ от голя-
мата германската поетеса 
Елзе Ласке -Шулер. Това  е една 
от малкото нейни пиеси. Тя 
използва сагата на Фауст, 
като действието главно се 
развива в Кабарето на Ада на 
Мефистофел, където наци-
стите идват да го молят за 
петрол. А накрая самата По-
етеса (изиграна от Джудит 

) се намесва, за да освободи 
„ада“ от себе си. Режисура-
та е на Джудит Малина. Тези 
постановки предизвикват ин-
терес и одобрение. И крити-
ката е благосклонна. Играят 
се в репертоар - нещо почти 
нечувано в Американския те-
атър. Отново като някога 
Ливинг става център на нови 
творци. Има две вечери в сед-
мицата за сценични четения 
на нови пиеси, поезия, музика. 
Продуценти от Европа орга-
низират турнета и участия 
във фестивали. Театърът е 
посрещан като рок звезди.

 Следват „Законите на уч-
тивостта“ по напътствия 
на Джорж Вашингтон, кои-
то той написва или по-ско-
ро  преписва, когато е на 13 
години, режисиран от Ханон, 
и един извънредно вълнуващ 
“отворен“ спектакъл , „Тяло-
то на Господа“ с автентич-
ни бездомни, като ансамбъл 
от Ливинг изпълнява само 
поддържащи функции. Те са 
свободни да говорят за тех-
ните истории или да напра-
вят нещо, което им е мечта. 
Да пеят, да танцуват, като 
една от тях е с  мечтата да 
пее опера. Публиката може да 
им задава въпроси, да пред-
лага решения… Визията на 
Пискатор за театъра като 
Форум - в действие. „Чове-
чеството“ от Хазенклевер,  
„Германски реквием“ от Ерик 

Джудит Малина  
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Джудит Малина и Brad Burgess
Целувка за сбогом

Бентли… 
 Договорът за сградата изтича и собстве-

ниците вдигат наема. Непосилно е за Ливинг. 
Тогава  в Италия поканват трупата да от-
крие център там в реставрирано „палацо“ . 
Създават се нови спектакли, разработват се 
уъркшопове.  Пътува се. Но  правителството 
на провинция Александрия, която е подържала 
финансово центъра до този момент, се сменя 
и новите управници отказват да продължат 
субсидията. Тогава Джудит продава семейния 
апартамент. След много трудности, както 
и внезапната смърт на Ханон Резников през 
2008 г.,  тя отново „възкресява““ театъра и 

му осигурява нов дом. Откриват  с последна-
та пиеса на Ханон Резников „Еврика“, базирана 
на късни писания на Едгар Алън По за произ-
хода на живота. Последната продукция преди 
смъртта на Джудит Малина е на нейна пиеса 
„ Няма къде да се скриеш“ (2014 г.)  

 Дали  „Живият театър“ е също жив?  
Living Theatre отдавна   е „жив“  в  органи-
зма на съвременния театър  и продължава да  
предизвиква.

 Елена Жандова
(Елена Жандова е актриса, работила в Living 

Theatre. Очаквайте разговор с нея в следващ брой. 

– б.ред.)
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