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Отзиви

Дама пика, появи се…
Катерина Георгиева

Всъщност спектакълът „Дама пика“ е естест-
вено продължение на предишните търсения на 
екипа Кунчева-Божидарова-Голомехова-Нам-
лиев . Той като че ли е ярко отражение на най-
силните човешки страхове, трупани през годи-
ните и архивирани почти сантиментално още от 
„По ръба на небето“, през „Вграждане“ и до 
„Страх“ . Предчувствията, че човешката душа все 
повече се опустошава и изгубва, че истинското, 
пулсиращо живеене се превръща в добре изчис-
лена схема за печелене на точки, тук са изостре-
ни до болка . Успехът е относителна стойност, а 
именно стремежите към материално охолие са 
способни да въплътят емоцията в отчуждение и 
жестоко безразличие към другия до нас .

А опитите са оправдани – убедена съм, че 
„Дама пика“ ще е един от спектаклите, за които 
ще се говори най-активно този сезон . И не защо-
то е художествено и визуално завършен и цялос-
тен, не заради прецизно постигнатия киноритъм, 
дори не и заради неудържимата му театралност . 
„Дама пика“ е рязък психологически разрез на 
моментното състояние на човека, вдъхновено от 
Пушкинова Русия, усърдно трансформирано до 
днес – той говори за поетапното и упорито обез-

душаване човешко . Грубо, релефно, гротескно и 
абсурдно ослепяване, оглушаване и онемяване, 
постигнато чрез чувствителната крайност на 
Веселка Кунчева да изразява усещанията си . А 
тук те са безкомпромисни – динамично редува-
щи се танцови сцени с комедийно-иронични 
парчета от живота на освирепелите слугини, на-
стъпателни и емоционално нагнетени етюди, 
болезнени до повтаряемост – от безумните диа-
лози до дивите танци . Скука, скука, и пак скука . 
Брак, деца, чай, студ, а Москва е далеч . Пари и 
пак пари . А душата е далеч, далеч .

Разказвайки историята на Герман (Пламен 
Димов), беден вярващ, разбрал кошмарните кар-
ти на късмета, режисьорката свива до минимум 
театралното време на сцената . И въпреки че за 
повечето хора спектакълът е малко по-дълъг, 
напротив – струва ми се, че той е сплъстен до 
набъбване организъм, който трябва за почти два 
часа сценично време да се зарази от коварна бо-
лест, да изгърчи всичките си клетки, да ги остави 
да се поддадат на гниене, и на финала за една се-
кунда да ги унищожи през мъглата на собствено-
то си затъмнение . Като че ли точно този парадокс 
създава светкавичното усещане за събитие в 

„Дама пика“
„The Queen of 
Spades“
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All you need is love изпя ня-
кога Джон Ленън, изпълвайки 
въздуха с мирис на любов в 
най-чистата й форма . След то-
ва още милиони запяха заедно 
с него и сякаш Любовта с глав-
но „Л“ се превърна в отправна 
точка за пълноценно същест-
вуване . Макар неразбрани, от-
хвърлени и недооценени, всеки 
един от нас търси да намери 
дори малко парченце любов, 
закотвено някъде в бездънното 
море, наречено „човешки взаи-
моотношения“ . Но това опреде-
лено не е приказката, която ис-
кам да ви разкажа, а напротив, 
само част от безграничното из-

„Дама пика“ – музикално, хореографски, сцено-
графски и актьорски, спектакълът е бурно зре-
лищно преживяване, каращо ни за миг да се из-
губим в тази почти наболяла пищност, предве-
щаваща тотален душевен разпад . Драматургично 
обаче, там където всъщност болката и необходи-
мото катарзисно узнаване на зрителя е най-на-
стръхнало, времето е твърде сгъстено . Лично аз, 
за себе си, бих дала още няколко минути подго-
товка на актьора да стигне до своя душевен 

„крах“ – за да е изчакан от нас, да го изчувстваме 
с цялата му сила, да ни преобърне и да стигне 
по-аргументирано до експресивната крайна сце-
на, в която тялото е просто обвивка, предаваща 
чувствата за сметка на печалбата . Като че ли 
твърде нетърпеливо и ефектно си отиде душата, 
за сметка на предхождащите я живописни и из-
бухващи сцени . Няколко минути само още и щях 
тотално да се влюбя в човешкото обезличаване . 
Завинаги и безусловно .

ящество, побрано в спектакъла 
на Катя Петрова „Хуан Дариен 
– момчето тигър“ .

Много от Вас ще се запитат: 
„Но каква изобщо е взаимо-
връзката между постановката 
на Катя Петрова и Джон 
Ленън?“ Разбира се, мостът 
между тях, строящ се и про-
дължаващ да се строи, е любо-
вта, нейното духовно извися-
ване и границите, които ние 
хората си поставяме, живеейки 
в общество на социална апатия 
и чисто житейски ограниче-
ния .

Спектакълът на Катя 
Петрова се занимава, както с 

вътрешния, така и с външния 
свят на човека, с неговата об-
вивка, с маските на ежедневие-
то и жестокостта, която все по-
вече ни доближава до живо-
тинското ни начало .

„На небето може и да има 
ангели, само че моето дете не 
ги познава“.

История за неразбирането, 
неприемането, страха от опо-
знаването и бягството от не-
сигурността . Постановката 
„Хуан Дариен – момчето ти-
гър“ съчетава в себе си изя-
щество, красота, дух и мате-
рия, обединени в едно цяло . 
Колко е нужно, за да постъ-

Хуан Дариен – момчето тигър 

и свободата да бъдем
Симона Стоянова

„Хуан Дариен – 
момчето тигър“
„Juan Darien – the 
Tiger Boy“


