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С Виктор Бойчев, актьор, директор на ДКТ-
Пловдив

- Две неща се случиха за първи път, откакто 
следя фестивала. Първо той беше целият изнесен 
навън и второ – нямаше жури. Така ли ще е зана-
пред?

- Всъщност фестивалът „TheatAir“ е глътката въз-
дух за града, която усетихме и миналата година на 
първото му издание, и е много силен старт в ранната 
есен, когато хората току що са се върнали от отпуска 
и започва постепенно градския си живот . И тази глът-
ка въздух наистина се оказва важна и в точен момент . 
Много се радвам, че тази година успяхме да представим 
широка програма от най-различни изяви и на различни 
места . Разбира се би могла да бъде и по-голяма, но да се 
надяваме, че в бъдеще и това ще стане . Тази година за 
първи път включихме улична група музиканти от 
Италия – „Замбра Мора“, което беше прекрасно . Не 
съм очаквал такава реакция и такъв професионализъм, 
въпреки че търсихме и подбрахме трупата много вни-
мателно . Те ни поднесоха етномузиката, включително 

Пловдивски разговори
Боряна Георгиева разговаря с участници във фестивала

скучно и се почесваме, някой ще 
ни цъкне с език, ако искаме да спо-
делим радостта със съседа, ти-
хичко в ушенце, някой ще ни пог-
ледне намръщено . Човешката ре-
акция е едно от движещите неща 
в театъра, и изкуството въоб-
ще . Взаимодействието между ар-
тист и публика е сложно и некон-
тролируемо „животно“ . Може да 
е много диво и недоволно, може да 
иска да ти се умилква, но може и 
да те одраска . Но когато любо-
вта между двете се случи – ис-
тинско щастие .

Може би точно за това проя-
вите на TheatAir са изпълнени с 
такъв живот . Защото връзката, 
обединението на тези два свята, 
се случва пред теб . Тази енерге-
тична и напоена с хиляди човеш-
ки пулсове среща превръща изку-
ството на открито в истинска 
наслада за душата . Наречете я 
дори бохемска . Скиталческа, но и 
много фина . Фина, защото про-
жектира създаването на проекта 
почти пред очите ти . Ти си част 
от импровизацията, ти си вдъх-
новение на темите, ти си отзвук 

на актьорската фантазия и май-
сторство . Факт е, че един от 
най-откровените и леки начини 
да накараш някой да заобича изку-
ството е като му позволиш да 
„влезе“ в него като участник . Да 
премине границата „гледане“ и 
„седене“ и да стъпи в „действие“, 
„въображение“, „експеримент“ . В 
този смисъл много от локациите 
на фестивала се превръщат във 
вариант на улична репетиция, 
подготовка . Разбира се, показани-
те спектакли, инсталации и пър-
формънси си имат готова кон-
цепция и следват дадено режи-
сьорско решение, но те са в го-
товност да бъдат раздвижени, 
създадени са така, че да могат да 
бъдат трансформирани в кон-
кретното пространство и да се 
заиграват с настроението на пуб-
ликата . И едва когато тя се до-
косне буквално до процеса на съз-
даване, когато тя самата се пре-
върне в творец, тогава той може 
да изпита онова блажено и непов-
тарящо се чувство, за което ак-
тьорите с такъв трепет оби-
чат да разказват .

Град като Пловдив има свои-
те културни традиции, и това 
не е факт от днес . В него има ат-
мосферата, има пространства-
та, има нужния аромат това да 
се случи . Присъствие трябва да 
имат само двата флага на дейст-
вие – тези, които ще дръзнат да 
превърнат улицата в нов вид об-
щуване и творене, и тези, които 
пък ще имат смелостта да се 
включат в играта . Но сега – излез-
ли от комфортната обвивка на 
зрителното поле . И ако тези два 
полюса се сблъскват по-често в 
една обща позиция на преобразява-
не – възможно е всеобщата пасив-
ност и скука да започнат да се 
превръщат в акт на мечтание и 
действие . Консервативността и 
ограничеността се лекуват, те са 
вкоренено човешко явление, но не 
можем да очакваме да изчезнат 
от само себе си . Възпитанието и 
„окрилянето“ е взаимен процес .

С провеждането на програма-
та TheatAir ДКТ-Пловдив се опи-
та да разчупи границата „вътре“-
„вън“ и да разшири възможности-
те за общуване в изкуството .

„Аз, Сизиф“

„I, Sisyphus“
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и балканската, по начин, по който не си я представяме . 
Много хора свирят балканска музика, има такива, кои-
то я превръщат в чалга, но тук начинът на свирене 
просто не беше такъв, беше съвсем различен, и това 
накара много интелигентни хора – видях го с очите си! 
- да танцуват, да подскачат с удоволствие в ритъма 
на балканския танц . Беше прекрасно . Мисля, че целият 
град се зареди с положителна енергия, а интерактивни-
те изяви не бяха само спектакли . Например строежът 
на стената беше едно послание: заедно да изградим не-
що по-добро, да издигнем стена на мечтите и на поже-
ланията и тя да обхване цялото земно кълбо . Тоест 
целият свят мечтае заедно да построи нещо по-добро . 
Когато хората искат да направят нещо и са уверени, 
че то е по-добро, то се случва .

– Тази година нямаше жури…
– Решихме, че уличните спектакли не могат да бъ-

дат журирани . Първо, средата е изключително различ-
на, публиката е изключително различна . Освен това 
уличният спектакъл предполага свобода, а когато има 
жури, което те оценява, има вероятност да загубиш 
своята свобода в желанието си да спечелиш .

– Как ще е догодина, а и занапред: ще редуваш 
фестивала за камерни постановки с фестивал на 
уличните театри или ще ги съвместяваш?

– Още нямаме стратегия, това е едва второто 
издание на уличния фестивал . Може би в бъдеще фести-
валът на камерните постановки ще се случва през го-
дина, а „TheatAir“ ще се провежда всяка година . Така че 
двете изяви ще се съвместяват на всеки две години .

С Веселка Кунчева, режисьор
– С какво ви заинтригува митът за Сизиф?
- Това е много стар проект . Искахме да го направим 

още преди доста години и сега му дойде времето . 
Търсехме тези въпроси, които си задава всеки човек – 
какъв е смисълът да се живее . И това зацикляне, в кое-
то изпадаме . Всички си мислим, че изживяваме нещо 
ново, а всъщност това непрекъснато се изживява от 
хората – едно и също, едно и също, едно и също . Ние 
доста почетохме от Камю, това все пак е екзистенци-
ализмът – „Митът за Сизиф“ . От него почерпихме 
идеи . Камю казва, че смисълът на сизифовската работа 
не е в избутването на камъка . Смисълът е в това да се 
живее, а не да търсиш смисъла . Това са наши разсъжде-
ния, които вградихме в представлението за доста дъ-
лъг процес на работа . Мариета 
месеци наред правеше кук-
лите, ние изпробва-
хме, тя довършва-
ше . След това се 
репетираше . 
„Сизиф“ за-
почнахме още 
през януари 
тази година, 
с прекъсвания, 
разбира се, но 
доста дълго и 
мъчително про-
дължи това търсене 

на този пусти смисъл на живота . (Смее се.) За мен сли-
зането към камъка е по-трагично и то вече носи мо-
щта на този мит, защото Сизиф слиза, знаейки, че ще 
избута камъка до горе и той отново ще падне . Тоест 
при слизането, осъзнаването за това слизане е абсо-
лютно безсмислено, един завъртян цикъл…Затова и аз 
мисля, че смисълът е в това слизане . Животът е даден 
за живеене . Мнозина се вкопчват в идеи, други – в дру-
го . Мисля, че смислите, които си даваме, са фалшиви, 
те са патеричка, в която ние насилствено вкарваме 
смисъл . Самата дума смисъл е излишна, тя е измислена, 
тя е привнесена . Като времето . Хората са го измисли-
ли . Ако махнеш времето, животът много ще се проме-
ни .

– Кои са привидните смисли, патеричките?
- Има идеологии . Моята патерица, например, е да 

направя този спектакъл и да направя следващия спек-
такъл . Казваш си: това е смисълът на живота ми сега . 
Всъщност не това е смисълът . Смисълът на живота е 
в това, че дишам, че се събуждам, в това че виждам 
изгрева, виждам залеза, виждам приятели . Смисълът е в 
самото изживяване, а не да си поставяш крайни цели . 
Смисълът на живота изплува докато търсим смисъла .

– Къде потърси театралното в мита за 
Сизиф?

- Тръгнахме от идеята за зациклянето в живота . 
Има много ритми в спектакъла, изградени на повторе-
ния . И се добавя, и се добавя, и се добавя . С Мариета 
опитвахме всякакви материали като карамелени глави, 
гумени глави, всякакви експерименти правихме, за да се 
спрем на точно тези, които включихме . Много още 
варианти на кукли, които са част от тялото, разпъ-
ващи се, многоглави, половинглави и разцепени глави . . .

– Но главата като образ, символ и метафора 
присъстваше навсякъде...

-  . . .мисленето, мисълта . Човекът е главата . 
Мисълта, мозъкът, животът – всичко е в главата .

– А сърцето?
- Сърцето е друг тип изследване . . . Ха, ха . . . Не сме 

стигнали дотам .
– Актьорът Христо Таков е находка...
- Той е изключително талантлив . Открих го във 

„Вграждане“, изключително силно се усетихме, докато 
работихме тогава и затова го поканих в „Аз, Сизиф“ .

– Впечатлението ми от спектакъла е, че той е 
по-умозрителен, отколкото игрови.

- Опитахме се да направим театър-поезия . Тоест да 
сме на ръба на сюрреализма, да може човек да се обърне 
към себе си, към собствените си демони, към собстве-
ните си мисли за живота . То е като дъх . Самата пар-
титура на спектакъла е като партитура на поема, тя 
не е сюжетът, с който сме свикнали . Неговата линия е 
хоризонтала, а тук развитието е по вертикала с нат-
рупване на още, и още, и още, и още, и така до без-
края .

С Мариета Голомехова, сценограф
– Какви бяха предизвикателствата пред теб 

като сценограф?
- Имаше много предизвикателства, имаше много 

интересни задачи, които си поставихме взаимно . 

Веселка Кунчева

Veselka Kuncheva
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Измъчи ме Веселка . . . (Смеят се.) Защото посоките се 
променяха непрекъснато и се търсеше образа на цялата 
тази история . Всички тези въпросителни, които с 
Веси си поставихме . . . Например, аз тръгнах от нещо, 
което в спектакъла го няма, но тръгнах от една идея, 
която е много близка до Дали и до разпадането на ли-
цето от тази картина на Дали . Много исках да по-
стигнем този ефект и на сцената, много исках публика-
та да има усещане за това как ние самите се разпадаме 
вътрешно на атоми . Въобще търсихме усещане за об-
раз, който да даде физическо усещане на публиката за 
това как поколение след поколение нещата се повта-
рят и деформациите сякаш са едни и същи . И някак си 
стигаме до една и съща точка и започваме пак отнача-
ло . А всичко тръгва от един-единствен въпрос, който 
ни вълнува . Защо съществуваме? Защо сме тук и какво 
трябва да правим? Дали насила, дали на моменти при-
нудително от страна на Веселка, но трябваше да си 
задавам този въпрос . Имаше много предизвикателства 
като експеримент, като материали, като технологии, 
които не познавах и които се опитах да разуча и да 
използвам в театъра като средства .

– Спектакълът не беше облят в светлина, а 
приглушено притъмнен. Търсено ли е?

- Не е търсено съзнателно, но някак си емоционално 
е близко до моето усещане за атмосфера . Защото чо-
век, затваряйки се в себе си, задавайки си екзистенциал-
ни въпроси и блъскайки си главата в стената, не го 
прави на много открито . В повечето случаи го прави 
на тъмно .

– В спектакъла преобладаваше визията и плас-
тиката. Почти се отказахте от думите…

- Да, словото не е основното средство, но слово-
то беше много важно средство . . . То е много пестеливо, 
много концентрирано и мисля, че дава на публиката 
усещане за поезия .

– Камъкът на Сизиф всъщност бяха едни черни 
кубове. Можем да си ги представим като „черна-

та“ кутия, като човешкия череп, на който също 
му казват „черна“ кутия…

- Те са толкова прост и ясен знак . Не искахме да ус-
ложняваме, имахме нужда от прост изказ . Черният куб 
носи една условност, която хората разбират и сякаш 
нямаше и нужда от повече . То не поиска повече . 
Самото представление не поиска повече . Да не гово-
рим за това, че мислехме и за лесно подвижни вариан-
ти, в смисъл, спектакълът да е лесно преносим, имахме 
и това предвид също . Но в основата си ни беше доста-
тъчен този знак като символ на онова празно прос-
транство, в което попадаме понякога – в тази „черна“ 
кутия, която се превръща в самата ни глава .

С Ащон Ка (Надежда Гончева),  
жива статуя

– С какво се занимаваше, преди да се посветиш 
на изпълнението жива статуя?

– Винаги съм искала да се занимавам с куклен театър . 
Работех в ДКТ-Видин . Веднъж за някакво събитие тър-
сеха статуи . Реших да пробвам . Направих си първия 
костюм . Просто много се запалих . Излязох и видях, че 
се получава, че ми харесва, видях, че ми е спокойно, че 
хората всъщност не са страшни изобщо .

– Ти си се опасявала?
– На сцената си защитен по някакъв начин, а когато 

си на улицата и особено когато не мърдаш, не знаеш 
какво може и откъде да ти се случи . И след първия път, 
в който стоях два часа, бях толкова щастлива, хората 
бяха толкова мили, че веднага ме заредиха . Така започна . 
Беше в Борисовата градина, отидох с приятел, който 
искаше да направи снимки и, няма никога да забравя, 
имаше едно момче, което с периферията го виждам, че 
кара велосипед, много бързо към мен, и нямам идея дали 
ще спре . И той спря, опря се в престилката ми, аз бях 
с „Пекарят“, и той съвсем леко я докосна и тогава 
спря . Беше толкова хубаво и за двама ни, и за него и за 
мен . Аз въобще не знам защо не мръднах, аз сама се учу-

„Аз, Сизиф“

„I, Sisyphus“
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дих, че не мръднах, а той каза: „Еее, добре!“ И беше 
толкова изкефен .

– Хората винаги ли разбират, че си жива ста-
туя?

– Винаги е ясно, че това е човек, ама отдалече хора-
та понякога се объркват . Докато стигнат до мен . 
Струва ми се, че като ме погледнат в очите или като 
ми погледнат ръцете, лесно могат да различат ста-
туя от човек – въпреки че не мърдам, само дишам, 
леко потрепвам, защото понякога е необходимо ня-
какво време, за да се успокоя, преди да застана съвсем 
неподвижна . Изобщо не се напрягам да мисля как ди-
шам, просто то се случва . В началото дишането е 
по-интензивно, след това, без да иска, тялото само се 
наглася да диша по-плавно и по-спокойно, и точно за-
ради това не е толкова лесно, когато дойде някой и 
започне да те дразни . Но тялото само си знае . Не го 
ръководя като му казвам: „Хайде сега по-спокойно! 
Хайде сега не се ядосвай! Дишай по-леко!“ Просто то 
самичко си ги прави тези неща . Аз съм нервак . Много 
приказвам, непрекъснато съм в движение, а времето 
на изпълнение си е само мое време . Имам, да речем, 4-5 

часа, които са мои, и си мисля за мои неща, и си обръ-
щам внимание . И с хората, които идват и се закачат, 
се получава много интересен интеракт, просто закач-
ките са приятни и те също се радват, когато се слу-
чи нещо весело . В работата не винаги ти се случват 
весели неща, нали, а на мен непрекъснато ми се случ-
ват .

– Имало ли е недобронамерени подмятания?
– Непрекъснато, ама те някак си наистина минават 

между всичко останало . Викат зад гърба ми, стряскали 
са ме… Най-неприятно е, когато ме пипат .

– Имаш часове, които отделяш за размисъл, за сре-
ща със себе си?

– Това е всичко онова, което, докато закусваме, до-
като бързаме да се подготвим за някъде, или пътуваме, 
или нещо правим, си казваме: „А, за това трябва да 
помисля“ . Много често, точно защото стоя и мълча, 
виждам някакви реакции на хората, и си обяснявам мои 
реакции в други ситуации, което е много хубаво, защо-
то иначе нямам време чак толкова много да се замис-
лям . Имаме време, за всичко имаме време, но и нямаме .

– Когато си на улицата, какво научаваш от пре-
минаващите?

– Обяснявам си защо се държим така един с друг . 
След няколко години практика, когато се задържат 
няколко човека около мен, в повечето случаи мога да 
предвидя, дали ще са добронамерени . Научила съм се как 
да усещам хората, без да говоря с тях . Само да ги слу-
шам . Понеже мълча, чувам повече . Това е най-хубавото 
нещо, което въобще някога съм правила . И много ми се 
иска да мога да продължа, защото много ме зарежда и 
много добре се чувствам . Никога предварително не 
знам какво може да стане . Никога не е едно и също, ви-
наги е много различно .

– Къде е динамиката на този статичен теа-
трален акт?

– Вътрешна . То е вълна, вълна, вълна . . . Отвън все 
едно нищо не се случва, но вътре е просто . . . супер . 
Толкова позитивни неща казах, все едно това е най-ху-
бавото нещо на планетата Земя, ама за мен е наистина 
така .

– Кои са твоите персонажи?
– Просто обикновени хора . Не искам да бъдат ня-

какви известни личности или класически антични 
статуи . Пощальон, пекар, една баба . Просто един чо-
век . Защото абсолютно всеки може да бъде много ин-
тересен, без да е специален . И така си ги избирам да 
бъдат едни обикновени хора, които срещаме всеки 
ден .

– Днес кой ще бъдеш?
– Днес ще съм баба Надка . С нея съм излизала само 

веднъж и това ще ми е за втори път, и много се вълну-
вам . Но хората непрекъснато подават идеи . Така че, 
общо взето, самия акт го измислям не само аз, ами и 
публиката .

– Когато виждаш истинска статуя, как общу-
ваш с нея?

– Здравей, колега! (Смее се.)


