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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 
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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 

Снимки
Теодора Тодорова

„Драконът“ 

„Филифьонката“ 



52 53брой 12/2018

път да се освободим от страхо-
вете си .

Защо имаш вкус към по-
визуалните спектакли, в кои-
то думите са изместени, дори 
заместени? Визуалното гово-
ри ли повече от думите? В 
спектакъла няма много думи 
освен, разбира се, гласа „зад 
кадър“. Визуалното ли е това, 
което те привлича като теа-
трален похват?

Сега ще ти кажа нещо мно-
го интимно . Почти не съм го-
ворил с много хора на тази те-
ма, но когато завърших 
НАТФИЗ, отидох в Лондон . 
Там гледах спектакъла на 
Морис Бежар „Пролетно тайн-
ство“ . Бях толкова потресен от 
безмълвието, от начина, по 
който нещата от сцената се 
внушаваха, те така се впиха в 
кожата ми тези чувства, тези 
страхотни усещания, че в един 
момент осъзнах, че като че ли в 
живота си не вярвам на думи-
те . И тогава бяха един времена, 
спомняш си, 1993 и 1994 годи-
на, когато много се говореше 
по митинги . Тъкмо беше отшу-

мяла голямата вълна на промя-
ната и толкова много думи се 
изговориха, а после нищо от 
това не се случи реално в жи-
вота, че в един момент преста-
нах да вярвам на думите . И ре-
ших да започна да се опитвам 
да се изразявам чрез действия, 
чрез визия . Защото по този на-
чин съм убеден, че онова, кое-
то искам да внуша от сцената, 
стига до много повече хора . И 
то влиза в теб директно, то 
влиза под кожата ти, защото ти 
влияе на сетивата . Не влияе на 
разума ти, не влияе на ушите 
ти, а ти го усещаш с кожата си . 
Щом го усещаш с кожата си, 
значи то е истинско . А с думи-
те, като че ли повече можеш да 
излъжеш . И така, лека полека, 
развих свой начин на театра-
лен изказ, в който ми е страш-
но готино, страшно любопитно 
и интересно . И мисля, че така 
стигам до много повече хора, и 
затова спектаклите ми пътуват 
по целия свят . В случая с 
„Филифьонката“ визуалното 
допълва това, което думите не 
могат да изрекат, то създава 

средата, то внушава чувството, 
то ти дава усещането за това 
какво се случва и как може да 
бъде променено . Аз използвам 
визията чисто драматургично, 
то не е просто една добре под-
редена картинка на сцената и 
строя цели сцени без текст по-
някога . Всеки спектакъл е раз-
личен, но за мен визията е съ-
що толкова силна, колкото сло-
вото .

Международният фестивал на изкуствата 
„Магията на вятъра“ не е от форумите, на които 
се събират най-амбициозните и новаторски ху-
дожествени събития . Целта му е друга – да на-
прави у зрителите възможно усещането за праз-
ничност, за нещо, което не ни достига в ежедне-
вието ни, което иска да ни припомни, че имаме и 
други потребности, а защо не и малко позакър-
нели, но все още може би живи способности да 
им се насладим, да ги изживеем пълноценно и 
запомнящо се . Широката гама от различни изку-
ства, спокойното и умиротворяващо излъчване 
на афиша на фестивала, многоадресността му и 
не на последно място загриженото и ласкаво от-
ношение към публиката от организаторите – 
всичко това прави провеждането на „Магията на 
вятъра“ вече наистина очаквана от малки и голе-
ми, от зрители и слушатели .

Но тук искам задължително да спомена за две 
лични, може би само мои, преживявания . Те се 
случиха в един ден и този ден за мен, повтарям!, 
стана незабравим .

Срещата с поетесата Валентина Радинска, на 
която тя чете свои стари и нови стихове, включи-

телно необикновенното за жената, която се оглеж-
да в огледалото и има куража да види в него как 
времето оставя неминуемите си следи . . . Срещата с 
човек талантлив, интелигентен, умеещ да осмисля 
случващото му се, само по себе си е събитие . При 
това прекрасен поет, излъчващ мека женственост, 
трудно овладявана чувственост, неразрушително 
чувство за хумор и – най-важното, на самоиро-
ния . . .

А вечерта беше концерта-спектакъл „Сърцето 
на динята“ на Малко театро от Будапеща . Дуетът 
Габриела Хаджикостова и Николай Иваном ОМ е 
вече гаранция за нещо истинско . Произнасят се 
текстове от различни автори, но този, който опре-
деля високата литературност и човеколюбие на 
концерта е Станислав Стратиев . Негов трогателен 
и многозначителен разказ дава заглавието „Сър це-
то на динята“ . Заразителната отдаденост на двамата 
е впечатляваща . Имат да ни кажат нещо много 
важ но за тях, очевидно имат кауза, на която си 
струва да посветят толкова самоотвержена енер-
гия, талант и впечатляващ професионализъм . 
Представете си – тази кауза става и наша! Поне за 
себе си гарантирам .
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