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С Неделина Роселинова, актриса

Смолянски разговори
Боряна Георгиева разговаря с участници във фестивала

Как се роди „Родено в пясъ-
ка“?

Роди се от стремежа ми, все 
някъде нещо да драсна, да нари-
сувам, да си маркирам някакви 
малки историйки като анимации . 
Още от дете съм с едни мини теф-
терчета и на малките листчета за 
всекидневни записки съм си пра-
вила рисунки . Още оттогава имах 
идея за малко кино, мини исто-
рийка . После, във времето, когато 
сме обикаляли по фестивали, 
много ми хареса техниката за ри-
суване с пясък . После морето, 
там където живея, и това, че по-
стоянно си влача оттам разни 
дървета, миди, камъни . Все влача 
и трупам . . . И някак си така се 
поя ви .

В спектакъла си и актриса и 
художник, защото рисуваш „в 
движение“...

Така е . Единствено трябваше 
да измисля историйки, които да 
грабват децата . Те не са толкова с 
послания, колкото е нещо, в кое-
то те да се припознаят . Неща, 
кои то им се случват на тях самите 
всеки ден . И го направих малко 
като лека терапия за релакс, за 

отпускане на съзнанието, на тя-
лото . Кратки истории, които на-
вързахме .

Какви истории разказа?
За премеждията на едно чове-

че, направено от дърво, в морето . 
Какво можеш да срещнеш в мо-
рето и какво може да ти се случи, 
страшно ли е, забавно ли е? А в 
същото време тези неща, които се 
случват уж под вода, те са невъз-
можни да се случат в живота, но 
на него му се случват . Това, което 
е много типично за анимацията и 
героите в анимацията . Идеята ми 
беше децата някак си да забравят 
за екрана, за киното и телевизия-
та, да са в театъра, но в същото 
време точно онова, което ги при-
влича в киното и в телевизията, 
да го видят и да си кажат: „Аха, 
значи и тук можело да бъде инте-
ресно по този начин“ .

Отказваш се от думите в 
спектакъла?

Да . Реших, че точно заради 
това, че мога да използвам анима-
цията, тя може да бъде без думи .

Децата само като видят пя-
сък и потъват в него. На море е 
най-добре – замъци, кули от пя-

сък. Децата, които не са ощас-
тливени с море, са заровени в 
пясъчниците с кофички и ло-
патки в някоя квартална гра-
динка. Така че пясъкът ли е ко-
дът към тях?

Ами да, всички сме играли с 
пясък, всички обичаме да потъ-
ваме в пясъка, да се зариваме, да 
го ядем даже – като много малки . 
Приятно е . Имам чувството, че то 
някак си ни е заложено усещане-
то просто да грабнеш пясъка в 
шепата си и да го оставиш да из-
тече . В това има нещо много от-
пускащо и в същото време то 
много те зарежда . Хрумват ти 
разни неща . Това е някакво сред-
ство за творчество, самият пясък . 
Не знам, откъде идва, кой е пър-
вият . Нямам представа . Знам че 
рисуването с пясък е класическо 
изкуство .

И пясъчният часовник е от 
пясък, значи в пясъка е време-
то.

Да, точно . . .

С Георги Спасов и Росица Спасова, 
актьори

Винаги ли играете „Клоунът и неговите де-
ца“ с такова нескрито удоволствие, като за пър-
ви път?

Георги Спасов. То удоволствието е взаимно . 
Когато на нас ни е приятно и на публиката би 
трябвало да ѝ е същото .

Росица Спасова. Тук публиката е страхотна . 
Страхотна! И въобще фестивалът е организиран 
много добре .

Георги Спасов. Този фестивал възпитава бъ-
дещата публика за театър и въобще се възпитават 
децата в едно по-богато отношение към театъра .

Точно за публиката ми е думата. Вие вече го 
играхте няколко пъти в Смолян и региона. Как 
ви посрещат?

Росица Спасова. Вчера бяхме в Борино . И там 
беше нещо невероятно . . .

Георги Спасов. Децата като че ли в селата, в 
тези по-малките населени места, имат по-голяма 
необходимост от това . Не знам защо, от какво са 
лишени, но тия деца просто ни гледаха като, като 
богове . Невероятно беше, да, наистина .
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Росица Спасова. А имаше и по-големи деца, 
не е да кажете нали, че е само куклен театър за 
малки, не, имаше и шести клас, и седми клас . Те 
гледаха . . . Бяха просто страхотни .

Георги Спасов. И преди това в Чепеларе пуб-
ликата супер ни посрещна . . .

Росица Спасова. Но в малките селца е стра-
хотно, това което се прави от фестивала, да се 
ходи точно там е страхотно .

На кое от вашите деца най-много се смеят, 
радват, забавляват?

Георги Спасов. Де да знам . Симпатиите като 
че ли са най-много към Бухала . . .

Росица Спасова. Към Бухала и към Мечето . . .
Георги Спасов.  . . .И към Балерината . . .
Росица Спасова.  . . .А, и към Слончето . . .
Е, те други не останаха...
Георги Спасов. Това е смисълът, да се възпи-

тава публиката в отношение към театъра, така че 
по-късно да имат необходимост от него . . .

Росица Спасова. Да видят и те изкуство, теа-
тър, и да почнат да го търсят .

С Мила Коларова и Румен Гаванозов, актьори

Какво е предизвикателство-
то да се поставят класически 
сюжети, познати на всяко де-
те?

Мила Коларова. Голямото 
предизвикателство беше да на-
мерим наша гледна точка в този 
предъвкван сюжет и в случая 
заложихме на конфликт между 
възрастни и деца, който си стои, 
стоял е и ще стои относно по-
растването, и доколко едно дете 
е готово да влезе в живота, мал-
ко ли е или е голямо . Основното 
нещо, което мен ме вълнуваше, 
докато правихме това предста-
вление, е отношението на въз-
растния . Дали възрастният 
трябва да приема детето като 
„втора ръка“ човек, в смисъл, 
човек, който още не може да 
преценява, или трябва да пази 
неговото достойнство и да му 
разрешава да се впусне в живо-
та, да опитва, да греши, да пада, 
да става .

Румен Гаванозов. Трудно е, 
защото приказката е до болка 
позната и човек някак си очаква 
– с какво ще бъде изненадан . Да 
се поддържа тази интрига, да 
няма скука в тази пределно ясна 
приказка . Много голям проб-

лем . . . В един момент разбираш, 
че на децата много неща са им 
ясни, а защо ти, възрастният, 
така си го решил . Тоест, за тази 
хигиена в общуването – много 
интересна тема .

Какво е усещането ви за дет-
ската публика в този край? Как 
ви приемат? Как ви разбират?

Мила Коларова. Като всяка 
детска публика, аз не мога да 
направя разлика с нещо по-осо-
бено, но изключително непри-
нудени, изключително първич-
но реагиращи, на това което гле-
дат .

Защото това е театър, който 
освен че ги кани да влязат в 
салона, сам ходи при тях, така 
ли?

Румен Гаванозов. И това е 
ценното на този формат . 
Ценното е, че в това прекрасно 
място, в тази планина, театърът 
отива при децата . Много прият-
но впечатление ми направи в 
Девин и Рудозем – прекрасни 
читалища с много добре под-
държани сцени и салони . Беше 
много хубаво и има смисъл – 
много голям смисъл – пътуване-
то при тях .

„Червената шапчица“,  
Снимка Гергана Дамянова

„Клоунът и 
неговите деца“,  
Снимка  
Гергана Дамянова


