
гава така им викахме, поставихме
„Криворазбраната цивилизация“,
може да се каже, че имах някакъв
допир с театъра. Но по прин-
цип решението ми да стана
актьор дойде отникъде, наши-
те бяха шокирани в началото,
но после се примириха и сега да-
же вече ме подкрепят. Напри-
мер баща ми помогна изключи-
телно много за сценография-
та на „Бъчвата“. Той, като
хирург, има изключително
търпение и обича да човър-
ка всякакви неща с ръце. И
така 2004 г. кандидатствах

в НАТФИЗ, скъсаха ме на изпи-
тите за драматичен театър, вля-
зох кукли. 2008 г. завърших висше-
то си образование при доц. Жени
Пашова и доц. Петър Пашов.

– Ето откъде идва връзката
ти с „Ателие 313“! Ти всъщност
си част от Младата вълна, коя-
то се включва през 2008 г. в със-
тава на „Ателие 313“ – частна-
та театрална формация на
Петър Пашов, която в момен-
та се ръководи от Петър Па-
шов-младши.

– Аз всъщност подкрепих дос-
та по-късно Младата вълна, защо-
то още преди да завърша започнах
работа в театър „Ариел“ при Ру-
мен Гарабедян. Там се задържах по-
ловин година. След това се хвър-
лих по разни анимации, хотели, ед-
на зима бях на Боровец, с една ду-
ма си изживях студентството.
После се върнах в София, тогава
ме поканиха в „Ателието“, приех...
Точно тогава част от младата
трупа си тръгваше... така, че аз
съм от Втората млада вълна.
(Смее се.) Така станах част от тру-
пата на „Ателие 313“. Там имам
няколко изкарани представления:
„Джак и бобеното стебло“, „Ха-
лифът щърк“, „Малката Баба Яга“.
„Джак и бобеното стебло“ се връ-
ща от „Златният делфин 2008“ с
награда за женска роля на Полина
Христова, а също така с награди
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– Представи се. Театрална
София все още не те познава.

– Зодия Рак. Роден съм в Ди-
митровград през 1985 г. Там завър-
ших езиковата гимназия „Иван Бо-
горов“. По принцип трябваше да
ставам лекар, но по случайност
влязох в едно актьорско студио и
така се почна...

–‡ÁÏËÒÎË ÓÚ ·˙˜‚‡Ú‡ 
Ì‡ ƒËÏËÚ˙ »‚‡ÌÓ‚

На всяко друго място по света, където те-

атърът е перспективно занимание, Димитър

Иванов отдавна може би щеше да е звезда или по-

не преуспяващ актьор. Но понеже сме в България,

където рейтингът на професията все повече спада

и гарантира минимума стандарт на живот, Ди-

митър се издържа като аниматор и рекламно ли-

це. Нещо, за което той не съжалява, защото смя-

та, че именно този начин на живот изостря из-

ключителната му рефлективност и интерактив-

ност на сцената. Гледах „Разкази от бъчвата“

(режисьор Димитър Стефанов) в началото на го-

дината и бях впечатлена от актьорското му

присъствие и свободата, с която владееше публи-

ката. Представлението е изключително забавно,

съчетавайки по един непретенциозен начин кукле-

но майсторство и „чисто“ актьорско изпълнение.

Димитър, който е автор на текста и твърди, че

има много биографични моменти, раздвоява про-

тагониста в два образа – колебаещият се в съще-

ствуването на любовта младеж и диаболичният

Джак Спароу – харизматичен узурпатор на жен-

ски сърца и култов персонаж на Джони Деп. При-

ликата е покъртителна и във физически аспект, и

като поведение и маниери. Върху това стъпва це-

лия моноспектакъл, „експлоатирайки“ сходство-

то, Димитър флиртува с публиката до финала.

Когато видях „Разкази от бъчвата“ между се-

лектираните спектакли на фестивала „Пиеро“ в

Стара Загора си казах, че този път мнимият

Джак Спароу ще бъде „заловен и подложен на раз-

пит“.

–‡Á„Ó‚Ó Ì‡ —ËÎ‚Ëˇ ’ËÒÚÓ‚‡ Ò ‡ÍÚ¸Ó‡ ƒËÏËÚ˙ »‚‡ÌÓ‚

– По случайност си станал
актьор? Като холивудските
звезди? И тях по случайност ня-
кой ги харесва и започва една въз-
ходяща кариера?

– Ами, да,… разхождах се по
центъра на Димитровград, имаше
обява за една актьорска школа, не-
що като кастинг... всички ни взе-
ха между другото...

– Ниска летва на критерии-
те...

– То въобще нямаше. (Смее се.) И
тогава реших да кандидатствам в
НАТФИЗ, Тодор Боянов ме под-
готви, той е режисьор, също от
Димитровград.

– Колко време остана в те-
атралната школа?

– Около година. Правехме мно-
го етюди, упражнения, целта не
беше да се създаде финално предс-
тавление, осъществяваше се чис-
то актьорска подготовка. Бях в
12 клас и тъкмо се подготвях да
кандидатствам медицина.

– Е, преди това не си ли де-
монстрирал някакви актьорски
заложби... знаеш... душата на
компанията, духовит разказвач
на вицове...

– Актьорски заложби, не... По-
скоро провокирахме госпожата по
литература да правим сценки, то-

Димитър Иванов

Dimitar Ivanov
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за най-добро представление и за
млада, изгряваща трупа. След то-
ва последва „Бъчвата“, там си я
направих.

– Направи си я...
– Ами, да. (Смее се.) буквално си

я направих.
– Тя е абсолютно по твоя

идея...
– Бъчвата е изцяло авторско,

биографично произведение...
– Автобиографично... Плувал

си по море, така ли?
– (Смее се.) Не, макар, че би ми

се искало... Театрализирано, разби-
ра се, просто тези любовни разо-
чарования са мои и преживяни от
мен. Моето първо момиче също
срещнах на конкурс за красота, по
това време бях водещ на конкурси
и се занимавах с това. Второто
си момиче срещнах на Боровец, в
планината, през изгнаническия ми
период. Третото пък наистина
срещнах на морето. След морето,
по стечение на обстоятелствата,
останах без квартира, работа и
бях принуден да се прибера в Ди-
митровград, където всъщност,
докато бях безработен, реших да
напиша пиеса.

– Явно безработицата ти се
отразява продуктивно...

– Явно, да... И понеже още във
втори курс, по сценична реч, до-
като подготвях един откъс, из-
ползвах героя на Джак Спароу,
тогава се убедих, че много лесно
се манипулира чрез образа на коле-
гата (смее се) Джони Деп, много
лесно се преминава от една ситу-

ация в друга. Разбира се, с време-
то двата образа – този, който аз
създадох и филмовият прототип
– започнаха да се раздалечават. На
първично ниво хората веднага ре-
агират, по самото поведение и
типични маниери разпознават
този образ, но ако се вгледаш,
според мен, ще се откриеш корен-
ни разлики. Но за комерсиалния
успех на представлението, безс-
порно, популярността на Джак
Спароу помага, тя наистина е
умишлено търсена.

– Не мислиш ли, че това по
някакъв начин намалява художе-
ствената стойност на текста,
и изобщо на представлението?

– Донякъде, може би това го
комерсиализира. Да не говорим, че
имаше професионални изказвания,
които го класифицират като ти-
нейджърско. Нека и за тинейджъри
да има нещо смислено, нека има не-
що различно от темите за нарко-
тиците, парите, дрогата, които
българското кино бълва. Куклени-
ят театър за възрастни не е насо-
чен само към хора на трета въз-
раст. То по-скоро е тинейджърско
и заради самата тематика. В край-
на сметка, днешният тинейджър
преживява същите дилеми в лю-
бовта, самият аз, докато съм пи-
сал текста, точно тази темати-
ка ме е вълнувала. Аз също бях не-
ориентиран и това се е отразило
на написаното от мен. Младият
човек често става жертва на сво-
ите колебания, в много случаи не
знае какво иска. Но, каквото и да

говорим, да, съгласен съм, че об-
разът Джак Спароу комерсиализи-
ра представлението.

– Пишеш трета част? Не
съм чувала за втората?

– Ами няма втора, защото
толкова ми се играе „Разкази от
бъчвата“, че две не виждам. (Смеем
се и двамата.) Малко съм суеверен,
смятам, че продълженията № 2
никога не са успешни и затова ми-
навам директно на трета част,
която все още представлява само
нахвърляни идеи.

– Пак ли ще е моноспек-
такъл?

– Не, вече са повече образи. Ес-
тествено Капитан Джак остава,
т.е. отново имаме образа на лю-
бовта. Самият Капитан Джак,
това е любовта – капризна, ковар-
на, непостоянна, диаболична, но
прекрасна. Ще включа други
чувства и емоции, но при всички
случаи съм решил да е автобиогра-
фично. Смятам, че, когато човек
черпи опита си от собствения си
живот, се ражда истински те-
атър.

– Дай да се върнем на насто-
ящата „Бъчва“, която същест-
вува. Ти си безработен, в Ди-
митровград, пишеш пиесата,
отиваш в „Ателие 313“ и те вед-
нага приеха да я поставят?

– Не, когато я занесох в „Ате-
лие 313“, само Митака – Димитър
Стефанов, като прочете текста,
каза , от това може да стане не-
що; „Аз вярвам в теб!“ – каза. На-
правихме заедно леки редакции и
три-четири месеца по-късно започ-
нахме репетиции в „Ателието“.

– Т.е. „Ателие 313“ доприна-
сят за спектакъла с отдаване на
пространството си и създаване-
то на сценографията?

– По-скоро по отношение на
пространството е така, но сце-
нографията не бих казал. А, да
всъщност закачалката е от „Ате-
лието“. (Смее се.)

– Всъщност сценографията е
на третия Митко – Димитър
Димитров, много талантливо
момче, вече със солиден бек-
граунд зад гърба си – „Магьос-
никът от Оз“ на „Ателие 313“,
„Кой обича Червената шапчица“
на Столичен куклен театър,
„Правилата на играта“ – Мла-
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дежки театър и т.н.? И той ли
повярва в теб?

– В интерес на истината мно-
го хора помогнаха за сценография-
та. Когата Митко Димитров
дойде на първата репетиция, сце-
нографията до голяма степен беше
вече готова. Бъчвата вече я има-
ше, за която дължа много на баща
си. Но когато Митко влезе в сало-
на, той каза точно така: Абе, не-
що се носи във въздуха тук, аз съм
„за“. Той помогна много за самите
сцени, за механизмите на бъчвата.
Негови сценографски решения пов-
лияха изключително на драматур-
гичния ход на пиесата. Кукленият
актьор трябва да работи плътно
със сценографа, това е за мен исти-
ната. Кукленият актьор не може
да бъде оставен в празно прост-
ранство, той винаги търси да се
хване за нещо.

– Една от силните черти на
това представление е именно
как овладяваш сценичното
пространство – на пръв поглед
по един много простичък начин,
но много оригинален. Точно сце-
ните, в които сменяш мястото
на действието – на кораба, в
открито море, в кръчмата...
Усеща се преосмислянето на си-
туациите от сценографска глед-
на точка.

– На целия процес това му бе-
ше хубавото – нямаше режисьор,
нямаше сценограф, всички рабо-
техме рамо до рамо, тримата
бяхме едно. Тримата решавахме,
тримата бяхме съучастници. Ня-
махме срокове, някак си всичко бе-
ше истинско, живо. Просто се
грижехме един за друг. И затова
може би се получи. Работа в колек-
тив... Когато представлението
стана готово, минахме художест-
вен съвет..

– Мислех, че няма вече таки-
ва…

– Ние художествения съвет го
направихме от гледна точка на
това, че досега не бяхме правили
сами цяло представление. И така
в „Ателието“ се събраха Петър
Пашов-младши, Петър Пашов,
Жени Пашова, Георги Спасов,
Славчо Маленов и съпругата му
Емилия Маленова. Те ни дадоха
много хубави насоки, например за
самото начало на представление-

то, което ние бяхме направили
доста разтегнато, дълго и
объркващо. А и в крайна сметка,
представлението трябваше да се
играе на тяхна сцена, така, че мне-
нието им беше важно и от тази
гледна точка. Дойде премиерата,
голям успех, пълен салон, право-
стоящи. Дойдоха много познати,
колеги, приятели. Това е премиера-
та – едно публично асистирано
раждане. После представлението
влезе регулярно в афиша на „Ате-
лието“ и някак си направи само
своята публика, просто се авто-
рекламираше. Първите 3-4 пред-
ставления играехме винаги на пъл-
ни салони. А в момента си имаме
свой, постоянен контингент от
публика. Няма да забравя, дойдоха
две момичета на едно представле-
ние и на следващото се върнаха с
цяла тумба приятели. Това е най-
хубавата реклама – от уста на ус-
та. Тинейджърите го харесват. В
крайна сметка, те са бъдещето
ни, така че...

– В представлението вкар-
ваш голяма доза чисто драмати-
чен театър. Всъщност един-
ствените кукли, това са жени-
те, които оставят диря в жи-
вота на Капитан Джак. Да не
би да имаш аспирации към драма-
тичния театър? Така ли си го
планирал в началото или просто
си го променил впоследствие?

– Ако ти кажа истинската
причина, няма да повярваш. Поне-
же разполагах с много ограничени
средства, разполагах само с една
кукла, която между другото е кра-
дена от НАТФИЗ...

– Това да го публикуваме ли?
– (Смее се.) Е, не е точно краж-

ба – чистих под сцената и я наме-
рих там. И много хора я разпозна-
ват, докато гледат представлени-
ето.

– Използваш една кукла за
три персонажа.

– Една кукла, сменят се само
перуките.

– Спомням си, че когато те
гледах първият път, на куклата
й падна перуката и ти реагира
изключително остроумно и от
гаф стана сполучлив гег.

– Да. Между другото нашите
преподаватели Петър и Жени Па-
шова казват, че за да си кукленик

трябва наистина да имаш пъргава
психофизика. Но иначе, ме влекат
еднакво и куклите, и драматичния
театър. Но понеже в този моно-
спектакъл имам само една кукла,
която няма по какъв начин да зак-
репя стабилно, а само на определе-
ни места, това ме кара да компен-
сирам с актьорска игра. Ако имах
по-големи финансови възможнос-
ти, щях да вкарам повече кукли и
да се изявявам по-малко като дра-
матичен актьор. Въпреки че, спо-
ред мен, постигнатият резултат
със сегашната "Бъчва" нямаше да е
същия. Колкото повече пари имаш
за реализацията на едно представ-
ление, толкова повече го лишаваш
от въображение. Аз в случая тръг-
нах от една бъчва, която по нево-
ля стана на кораб и какво ли не,
развиваш фантазията си. А ако

Разкази от бъчвата
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имаш пари, си тупваш един цял
кораб, без да му мислиш много.
Буквалността е за киното. В те-
атъра е друго. Тук първо трябва
да решиш защо поставяш нещо на
сцената, конкретно в театъра.
Винаги трябва да си отговаряш на
този въпрос. И да намериш адек-
ватно театрално решение, мета-
фори. Аз, например, чух уникални
трактовки за това представле-
ние, за които дори не съм мислил.

– Това е хубаво, че си развих-
рил нечие въображение... В Ста-
ра Загора представлението ти
напълни залата...

– В Стара Загора вече бях иг-
рал същото представление. Дирек-
торът много ни хареса и ни посъ-
ветва да кандидатстваме за фес-
тивала. Това много ми хареса, че в
този театър – независимо от
кризата, подкрепиха частните те-
атри, в смисъл творците на сво-
бодна практика. Те са може би
един от малкото фестивали, кои-
то събраха толкова много незави-
сими формации. В Стара Загора
имах доста инциденти на сцената,
по едно време не знаех какво се
случва, от счупването на мачта-
та, самата бъчва се разглоби, но,
слава Богу, това не се видя. Успях
да я закрепя в движение, имаше
проблеми по механизмите. Да си
призная изпаднах в паника...

– Така ли? Изобщо не ти ли-
чеше! Явно си добър актьор!

– Явно, да!
– Наистина комплименти,

защото не се усети изобщо, че
губиш присъствие на духа, нап-
ротив, като че ли проблемите
ти подсилиха контакта ти с
публиката.

– Много държа на това, публи-
ката е там, не можеш да се отде-
ляш от нея, мисля, че театърът
не може да отмине това нещо, ос-
вен ако спецификата на едно
представление не го изисква, но
зрителят е там и не трябва да се
правим, че го няма. Аз например
смятам, в трета част да участва
самата публика, а в четвърта, дай
боже, публиката да е от седем,
осем души, всичко друго да са
подставени лица.

– Т.е. ти продължаваш да дъл-
баеш в нишата „куклен театър
за възрастни“?

– Аз копая в нишата „театър“.
Аз вярвам в смесването на отдел-
ните изкуства, особено днес. Дра-
матичният театър, физическият
театър, кукленият театър. Днес
сме свидетели как все повече дра-
матичния театър посяга към из-
разните средства на кукления, кук-
леният към тези на драматичния,
физическият театър напълно ги
омесва, сенки… Така че кукленият
театър за възрастни е една хубава
стъпка към този микс, стъпка, ко-
ято се опитва да спре това стро-
го разграничаване и деление. Само
по този начин могат да се правят
невероятни представления. Теди
Москов е такъв творец. Проб-
лемът на кукления театър за въз-
растни е, че се обявява за такъв и
това изгражда психологическа ба-
риера на резистенция от страна
на хората. Аз също в началото
така реагирах – какво сега с кук-
лички ще ме занимават. Аз самият
съм чувал за моето представление
изказвания: „Ама това не е куклен
театър, това е театър“". Всичко
е театър.

– Кой колега от бранша е об-
разец за теб?

– Без да се замислям – Георги
Спасов.

– Той е куклен актьор и твой
преподавател.

– Той е актьор, но еднакво
добър и в драматичния, и в кукле-
ния театър. За себе си аз искам съ-
щото – да продължа да се занима-
вам с кукли, защото те ме излеку-
ваха от един голям мой сценичен
недостатък – смеех се на сцената.
Даже в I курс в НАТФИЗ щяха да
ме изключат заради това.

– А защо се смееше на сцена-
та?

– Самонаблюдавах се. Колегите
играят и аз до тях, но с една раз-
тегната усмивка. Нямах никаква
концентрация. Заставайки зад кук-
лите, се отърсих от този мой не-
достатък.

– Къде на друго място си иг-
рал „Разкази от бъчвата“? Само
в „Ателие 313“ ли?

– И на „Панаира на младите“ в
Младежкия театър. В провинция-
та също съм обиколил малко с то-
ва представление – Димитровг-
рад, Стара Загора и Сливен. Но
общо взето, веднъж месечно, със

сигурност, имам постоянен анга-
жимент в „Ателие 313“. В Театър
199 го предложихме, но те отгово-
риха, че представлението не отго-
воря на спецификата, която те
търсят в едно куклено представ-
ление.

– В кой театър би го играл?
– Навсякъде бих го играл, защо-

то имам какво да кажа на хората.
Когато темата на представление-
то спре да ме вълнува, може би ще
престана да го играя.

– Продължението на „Бъчва-
та“ със същия екип ли ще го реа-
лизираш?

– Задължително. Това са хора-
та, които от самото начало ми
помогнаха и ни вълнуват сходни
теми, което означава лек репети-
ционен процес, развинтване на
фантазията и на финала – качест-
вен спектакъл. Много хора започ-
ват със старата руска класика,
познатите драматурзи – Чехов,
Шекспир – горкият...

– И ти си цитирал Старият
Бард!

– Е, да, и аз съм се вдъхновил
от него, той ми е любимият дра-
матург. Всичко негово съм изчел,
смятам, че неговият изказ е изклю-
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чително театрален. Красотата, с
която борави със словото, ме пле-
нява. И какво се случва – виждаме
днес Ромео и Жулиета като чис-
тачи, като цигани, невъобразими
неща... И после не ставал, ами как
ще става... Обичам фантастиката
на сцената. В моята „Бъчва“ има
момент на фантастика – моят
персонаж е погълнат от нещо и в
един момент се превръща в друг
персонаж, това са фантастични
елементи, разбира се, не като в ки-
ното. И нямаме праволинейна ис-
тория. „Бъчвата 3“ също ще е фан-
тастична, този път действието,
мислим, да е в вътре в бъчвата,
персонажите ще попаднат на са-
мото дъно, в утайката и ще се
борят този път със своите стра-
хове. Темата ще бъде Страхът,
който е завладял голяма част от
света, хората са обсебени от сво-
ите страхове – материални стра-
хове. Днес неприсъщите за човека
страхове са негово ежедневие.
Светът отива към гибел и с то-
ва послание особено телевизията
днес моделира битието ни… Пра-
ви ни такива, от каквито управ-
ляващите имат нужда.

– Това вече ще е продукция на

театъра „Ренегат“! Как се роди
този театър?

– Театър „Ренегат“ – това сме
тримата Митака и Ирена Киро-
ва, тя е шеф на театъра. Тя всъщ-
ност искаше да ни помогне и та-
ка административно уреди неща-
та.

– Имахте ли финансова подк-
репа отнякъде за "Бъчвата"?

– Не, то всичко е откраднато
отнякъде... Платовете са крадени,
плоскостите са крадени, железата
са от къщи… Моят баща много ми
помогна със сценографията... В на-
шето семейство от поколения
всички са хирурзи, аз съм първата
издънка, както ти казах... Моят
баща е много сръчен в ръцете и не-
говата помощ за сценографията
беше много ценна. Дрехите са от
майка ми. Поясът на Джак – това
са чаршафите на прабаба ми. Еле-
чето е на бабата на баща ми. Ри-
зата ми беше подарък от един
Джордж, от конкурса за красота,
който после влиза в представле-
нието. Ръкавите са от едни перде-
та в къщи, панталонът е от
НАТФИЗ, ботушите са на майка,
с мои подметки, тук в Красна по-
ляна има един много добър обущар,
който от 42 ги направи на 46 но-
мер. Пистолетът е на чичо ми, са-
бята е на прадядо ми... В матери-
ално отношение, всичко излезе
около 400 лева.

– Цялата тази въртяща се
конструкция?

– Толкова. Това са едни лагерче-
та, заварени на болтчета. Мисля,
че от едно голямо нямане напра-
вихме едно хубаво имане. Беше
много трудно, плоскостите бяха
бели, трудно се огъваха, всичко
трябваше да се пребоядиса. В нача-
лото исках да поръчам една ис-
тинска бъчва от едно село, но тя
се оказа много тежка, не можеше
да се разглобява. В интерес на ис-
тината, единственото нещо, кое-

то Митака не направи, беше бъч-
вата и тя всъщност седи най-бу-
тафорно. Дали пък не трябва да я
пребоядисам? Това представление е
реализирано чрез доброволни и не
дотам доброволни дарения... Музи-
ката ми е голямата болка. Не ус-
пяхме да се позволим композитор.
И за това използвахме Ханс Цимер,
но накрая намерихме пари и в мо-
мента се работи върху нея... Фи-
налът на пиесата също много ме
занимава... Става ли ясен на зрите-
ля?... Как го интерпретират...

– Не може да има една инте-
рпретация. Всеки пречупва през
своя мироглед и чувствител-
ност идеята в едно представле-
ние. Оптимистичен ли е, според
теб, финалът?

– Да, оптимистичен.
– Това се усети, бъди сигурен.

И да завършим по-бодро? Имаш
ли мечта?

– Да, имам. Ние, актьорите
създаваме една красива реалност, в
която хората могат да се скрият,
да забравят. Една алтернативна
реалност на медийната психоза.
Актьорът влиза в ролята на пси-
холог, той лекува душите на хора-
та поднасяйки им за два часа един
друг, по-хубав, имагинерен свят,
по-желан от реалния, може би. То-
ва е моята мечта – да направя све-
та по-хубав... На колегите искам
да пожелая: на младите – да вър-
вят смело напред, да рушат ста-
ри и нови стени с главите си, ако
трябва, защото ние сме носители
на новото. На по-възрастните –
да си спомнят какви са били, за
какво са се борили, какво ги е въл-
нувало, да не се отдават на
инертността. На режисьорите –
да не спират да се вълнуват, за да
могат да развълнуват и актьори-
те, и да се опитат да загърбят
икономическите си подбуди, кога-
то поставят и препоставят ед-
ни и същи заглавия...

А аз избирам този финал за моето интервю – оптимистично театрален.

P.S. Що се касае до истинската действителност, тя се усмихна на Димитър

Иванов – той спечели наградата за най-добро актьорско изпълнение на Междуна-

родния кукленотеатрален фестивал за възрастни "Пиеро 2011". Което по ни-

какъв начин не промени нещата – "Разкази от бъчвата" все още се играе един

път месечно в "Ателие 313".
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