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София . Режисьор Краси Кир-
чев . Музика Коле Китанов, 
Краси Кирчев . Участват: Коле 
Китанов, Краси Кирчев .

Седемте козлета и вълкът, 
спектакъл на студентите от III 
курс Актьорство за куклен теа-
тър с художествен ръководител 
доц . Майя Енчева, НАТФИЗ 
„Кръстьо Сарафов“ . Пос та нов-

ка: Боньо Лунгов, Майя Енчева 
и Константин Ка ракостов . 
Кукли Жени Ла чева . Музика 
Константин Кара костов . 
Аранжименти Петър Рангелов, 
Бисер Овчаров . Звук Преслав 
Севери . Осветление Тодор 
Нисторов . Участват: Алек сан-
дър Стан ковски, Ана-Мария 
Желязкова, Атанас Димитров, 

Валентин Митев, Велизара 
Петкова, Вероника Ба рут-
чийска, Георги Димов, Гергана 
Либова, Димитър Пишев, Дия-
на Георгиева, Ивета Маринова, 
Йоана Рачева, Мар тин Пашов, 
Светлина Стан чева .

Всеки от нас има страхове . Имаме собствена 
зона на комфорт, от която трудно можем да се 
отървем или пък често опитваме, но бързо се 
връщаме, уплашени от непознатото . Вървим по 
пътища, по свое желание или с цел да направим 
на някого някакво впечатление, крачим къде 
бодро, къде унило, с поглед в целта – нашата или 
нечия друга . Всъщност можем спокойно да твър-
дим, че правим всичко това, заради някого, мно-
го по-често, от колкото заради себе си . Запленени 
сме от нечие присъствие, поведение, дори може 
любовта да е тази сила, която ни тласка да се 
придвижваме . И със същата лекота, с която се 
движим по пътя и извършваме различни дейст-
вия, излизаме от зоната си на комфорт – благо-
дарение на някой друг . Тогава сме готови на 
всичко . Пред нас не стои никакво ограничение, 
освен това на ближния . Когато стигнем до тук 
можем да се надяваме, че и човекът отсреща съ-
що е преодолял зоната си на комфорт, за да се 
срещнем някъде в празното, за да създадем обща 
такава зона .

Не малко любов и страх са енергията, с която 
се задвижва колелото на представлението 
„Драконът“ на КТ–Сливен . Деспотизмът на стра-
ха, облечен в люспите на огнедишащото влечуго 
– властно кръжи над малък град като черен об-
лак, хвърлящ сянката на могъществото си . 
Пиесата на Евгений Шварц разказва за една лю-
бов, непринудена огнена любов, която, за да бъде 
осъществена, първо трябва да премине през 
страха . Авторът облича човешкото чувство на 
несигурност, материализирайки го в триглав яр-
ко жълт тиранин със змийски езици . Интересен 
е начинът, по който текстът говори за човека, за 
мястото на човека сред хората, изкарвайки на 
преден план едно създание толкова непознато, 
колкото собствените ни страхове . Така тази 
външна сила, превърнала се в „зона на комфорт“, 
играе ролята на бариера, спираща истинската 
емоция и чувства .

Режисьорът Бисерка Колевска и сценографът 
Свила Величкова обличат сцената в детско жъл-
то, белязано от едри черни петна . Голям параван 
с множество врати, зад които дебне неизвестно-
то, е сценографското решение . А костюмите на 
актьорите са пленяващи – изкривени човешки 
фигури, изцяло скриващи тялото в себе си . Го-
леми глави, тънки крачета, дълги ръце и продъл-
говати уши . Потопени в сияйните цветове на 
своите костюми . Куклите, които са в реален чо-
вешки размер, придобиват топлина и те грабват 
с желанието си да бъдат повече от това, което 
досега са били . Наслаждаваш се на вътрешната 
им борба с тях самите, с околните, но най-вече с 
въпросния дракон . С тази студена енергия, коя-
то е заседнала като буца на гърлото им и не им 
позволява да дишат нормално .

И ако за малките любители на театъра пред-
ставлението е една невероятна приказка от пъст-
ри цветове и чудати герои, за възрастните – то 
може да послужи като огледало . Зрителят се 
припознава в реалистичното, което все пак при-
съства в цялата крива, изграждаща нереалната 
притча . Освен в страха то се крие и в този важен 
момент от живота на човек – в който всички 
правим своите избори . Моментите, в които ре-
шаваме да прекратим нещо, за да може да започ-
нем друго, на негово място . Хубавото на 
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„Драконът“, което екипът на представлението е 
успял да достигне, е тази съвкупност, този сбо-
рен образ, точно такъв, какъвто е животът .

Точно това представлението е подходящо за 
всякаква публика . И малки, и големи изпитват 
страхове от какво ли не, но важното в случая е 
– как ще преодолееш страха си, как ще достиг-
неш до себе си, до това, което искаш . Всеки има 
своя дракон, своя страх . Но понякога е по-лесно 
да откриеш някого, с чиято помощ да тръгнеш 
срещу страха си, от колкото сам да се опитваш да 
го пребориш .

Вторият спектакъл, който 
показа в Сливен докосва чо-
вешките страхове, нашите 
страхове – реални или въоб-
ражаеми. Много често са въ-
ображаеми, но те са по-страш-
ни от реалните, защото чо-
вешката фантазия е безкрай-
на. Как се преодолява през 
сцената чувството страх?

Да, това е така и това е тема-
та на нашия спектакъл 
„Филифьонката, която вярва-
ше в бедствия“ . Всеки един от 
нас, дали е по-възрастен, дали 
е по-млад има своите вътреш-
ни страхове . Това е една толко-
ва интимна тема, за която ние 

Филифьонката
Боряна Георгиева разговаря  
с режисьора Петър Тодоров

също не говорим, обикновено 
потискаме страха в себе си, ко-
ето пък води до някакви други 
изкривявания . И затова реших, 
че темата за страха и преодоля-
ването му е толкова адекватна, 
както за нас, възрастните, така 
и за децата . Във всяко едно дете 
има някакъв страх, някакво 
страхченце, с което то си ляга 
или става и в определена ситуа-
ция от живота си чувства дали 
може да я формулира или не, 
дали може да я сподели или не . 
Важно е да прогоним страхове-
те от себе си . И за мен спекта-
кълът е моят начин да изразя 
това мое убеждение и тази моя 
вяра, че чрез театъра, чрез из-
куството, ние можем да помог-
нем на хората да осъзнаят стра-
ховете си и да намерят начин да 
ги прогонят от себе си .

Литературната основа е 
благодатна, но ти и там си 
„пипнал“, както разбирам...

Това е разказ на Туве Янсон . 
Всички знаят поредицата за 
Муминтролите . Филифьонката 
е една от тези героини, може би 
най-странната . Някаква стран-
на птица, някаква самотница, 
която живее на някакъв бряг, 
пък се страхува да излезе от 
къщата си, защото постоянно 
мисли, че ще ѝ се случи някак-
во бедствие, което ще дойде, ще 
разруши къщата ѝ, ще разруши 
живота ѝ . И то, естествено, се 
случва . Всичко това, което ние 

някак си постоянно предъвква-
ме, постоянно превъртаме в 
главата си, то неминуемо се 
случва, сякаш ние го привлича-
ме . Но начинът да се освобо-
дим от него, като че ли е да 
преминем през него . Да бъдем 
достатъчно силни да преминем 
през страховете си и да излезем 
чисти на отсрещния бряг . И да 
излезем радостни, и невинни 
като деца . Като едни деца, кои-
то си играят в морето . Както се 
случва и с нашите две героини .

Излизаме освободени до 
следващия страх. Казват, че 
няма по-страшно нещо от 
страха. Можем ли да се осво-
бодим от страха за по-дълго 
време, ако не и завинаги?

Да, в спектакъла ние гово-
рим за екзистенциалния страх 
на човека . Нашата героиня се 
страхува по принцип от живо-
та, от света . Тя не се страхува 
от нещо дребно . Това е един 
дълбок екзистенциален страх, 
който е вгнезден в много хора, 
в повечето от нас . Ние се стра-
хуваме от живота, ние се стра-
хуваме от бъдещето, ние се 
страхуваме от това, което би 
могло да ни се случи утре, ние 
се страхуваме и от смъртта . Че 
в един момент може да ни връх-
лети нещо, което да отнеме 
светлината от нас, да отнеме 
очите ни, да отнеме красотата 
на живота . Но начинът да жи-
веем пълноценно е да намерим 
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