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СВЕТ ЪТ Е МА ЛЪК

СВЕТЛАНА
АТАНАСОВА
(актриса, САЩ)

Сн. Вл. Гусев

"Завърших ВИТИЗ в така наречения "звезден
клас" на професор Николай Люцканов (Владо Пенев, Марта Вачкова, Таня Шахова, Краси Доков,
Сашо Дойнов, Иван Савов, Венелина Гяурова...) човекът, който ме научи на всичко, което артистът може да очаква от театъра, добро и
лошо. По разпределение отидох в Пловдивския
театър. Попаднах между хора, които не само ме
"отгледаха" като актриса, но бяха мои верни и
добри приятели - Никола и Златина Тодеви, Цветана Денкова... Признателна съм на всички от
Пловдивския театър - от актьори до сценични
работници. А ролите - те бяха много. Скоро попаднах на график с представленията си от онова време: играла съм от 30 до 35 представления
на месец! Как е ставало това - не знам. От дистанцията на времето няколко роли стоят като
стъпала в професионалното ми развитие - в спектаклите на режисьори като Николай Ламбрев
"Четвърта-пета степен по скалата на Рихтер",
Дамян Попохристов "Седма заповед, кради по-малко" и "Красива птичка с цвят зелен", Христо Церовски "Голям, колкото малка ябълка", Стоян Камбарев "Любовни булеварди", а в "Сълза и смях",
където бях две години, много важна за мен беше
ролята ми в представлението на Елена Цикова
по пиесата на Маргарит Минков "Вавилонската
кула". Работех много и резултати имаше. Изведнъж усещам - вече съм на трийсет. Уплаших
се, че времето е минало, че съм подменила приоритети и билогичният ми часовник тиктака.
Познавах се добре, за да знам, че ако остана в
България, няма да мога да играя две роли еднов-
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ременно - на актриса и на майка. Всичко това,
съчетано с авантюристичен дух, и ей ме на двайсет години по-късно с две деца, мъж, живяла в
три държави и пет града... отново се сблъсквам
с много силни изживявания. Пътят ми се движи
нагоре-надолу, наляво-надясно, от страна в страна: бях в Канада 12 години, после - в България за 3
години, а тук, в САЩ, съм от 5 години. За мен
нещата стоят така: отсякла веднъж корените
си, аз всъщност си ги нося - дали в коренче здравец или джоджън, дали в икона или картина от
България.
Театърът е моя голяма обич и болка. В началото ми беше трудно, само като минех покрай театър, или вляза вътре, започвах неудържимо да
плача. Миризмата на театъра..., хората... всичко... Бях взела със себе си снимки, плакати, пиеси, в началото ги гледах всеки ден, опитвах се да
помня текстове, а после разбрах, че ако не искам да страдам, трябва да ги затворя в кутия и
да ги скрия някъде. Отварях кутията все по-рядко,
сама натисках себе си надолу - така, както никой
външен човек не бе го правил. Полека-лека успях.
Научих се да живея без театър. Ставах същата
само на купони, където тълпата от хора ме въодушевяваше и аз сипех неспирно случки, вицове,
истории. И така, докато не се роди съвместната ни работа с Майя Праматарова. И двете
бяхме на точното място в точното време!
Дали подценява местната театрална
култура усилията на емигрантските творци? Никой не подценява труда на никого в тази държава. Хората се отнасят с уважение към всичко,

64 години сп. „Театър“ - паметта на българския театър

което се прави със страст и посвещение. Пластовете на местната култура са толкова многообразни, колкото езиците, които се говорят. На
мен лично никой не ми е помагал, но не ми е и
пречил, защото съм вън от обсега на интереса представлението ни, за момента, се играе на
български език. Когато изиграя "Убийте тази жена" на английски, тогава ще имам по-конкретни
наблюдения.
Като зрител имам отлични впечатления от
американския театър. Версията, че в Америка
има само кино, се оказа невярна, а няколко представления ми взеха дъха: "Лято и дим" на Тенеси
Уилямс и "Буря" на Шекспир в Сан Франциско, "Чайка" на Чехов в Американския Репертоарен театър
в Кеймбридж. "Чайка", например, е на унгарския
режисьор Янош Сас и беше с актьори, преминали тренинг в Московския художествен театър,
макар да са възпитаници на американската школа. Често гледам ученически представления, живея в Нютън, район на Бостън, и двете училища
там имат много силни театрални програми. Театралните класове продължават през четирите години на гимназиалното обучение и под-

готвят децата, ако не за професионален живот,
то поне за високо подготвена театрална публика. В тези две училища имат по пет-шест премиери годишно.
До скоро мечтите ми бяха свързани само с децата ми. Сега, когато имаме "Убийте тази жена" на One Way Theater, мечтая да го изиграя на
колкото се може повече места, пред нова публика, пред хора, които ме познават като човек, но
не и като актриса. Но най-съкровена моя мечта
е да го играя в България.
Мисля, че в това представление хората ще
видят нещо различно, нещо, което не очакват ще припознаят нас в себе, ще видят и детайли,
ще разберат, че и ние тук се лутаме в свойте си
животи - понякога забравяме коренчето със здравец, спираме за миг, за да си припомним отново
мириса след летен дъжд. Сега, когато представлението ни "Убийте тези жена" набира сила, се
чувствам преродена. Искам да го играя. Искам да
играя много и различни роли, да споделям с други
това, което знам - да правя това, което мога
да правя най-добре - да бъда себе си. ("Т")

БЪЛГАРСКА ПРЕМИЕРА В БОСТЪН
"Óáèéòå òàçè æåíà" å áúëãàðñêî òåàòðàëíî ïðåäñòàâëåíèå, ñúçäàäåíî èçöÿëî â ãðàíèöèòå íà ÑÀÙ. Ñ
òîçè ïðîåêò ñà ñâúðçàíè èìåíàòà íà Ìàéÿ Ïðàìàòàðîâà - àâòîð íà òåêñòà è ðåæèñüîð - è íà àêòðèñàòà
Ñâåòëàíà Àòàíàñîâà. Ñëåä ðåäèöà çàïîìíÿùè ñå ðîëè â òåàòúðà Ñâåòëàíà Àòàíàñîâà æèâåå îò ãîäèíè
èçâúí Áúëãàðèÿ è ñöåíàòà. Ìàéÿ Ïðàìàòàðîâà, àêòèâåí òåàòðàëåí êðèòèê è èçäàòåë, ñúùî îò íÿêîëêî
ãîäèíè å èçâúí ðîäèíàòà ñè. Ñðåùàòà èì â ÑÀÙ, îáùîòî èì æåëàíèå äà íå íàïóñêàò ïðîñòðàíñòâîòî íà
òåàòúðà è ïðåäèçâèêàòåëñòâîòî äà ïðîâîêèðàò ñåáå
ñè, ñà â îñíîâàòà íà èäåÿòà èì äà ôîðìèðàò òåàòðàëíàòà ãðóïà One Way Theater, ÷èÿòî ïðåìèåðà ñå
ñúñòîÿ íà 25-òè îêòîìâðè â Áîñòúí, Ìàñà÷óçåòñ ïðåä
íåòúðïåëèâàòà è ðàçíîðîäíà ïóáëèêà, èçïúëíèëà çàëàòà.
Ñþæåòúò íà ìîíîñïåêòàêúëà ñå çàâúðòà îêîëî
áúëãàðñêà àêòðèñà, êîÿòî â ðàçöâåòà íà ñâîÿòà êàðèåðà íàïóñêà ñöåíà, ðîäèíà è ïðèÿòåëè, çà äà ïðèåìå
íîâà ðîëÿ îòâúä îêåàíà - ðîëÿòà íà ñúïðóãà, ìàéêà è
äîìàêèíÿ. Â íîùòà íà ñâîÿ 50-òè ðîæäåí äåí, îñòàíàëà ñàìà, òÿ ñå èçïðàâÿ ïðåä áîëåçíåíàòà èñòèíà çà

ñâîÿ æèâîò, íåãîâèòå ëèïñè è äóõîâíè òúðñåíèÿ. Ðàâíîñìåòêàòà å ìú÷èòåëíà - òÿ ãóáè è ñúïðóã, è áëèçêà
ïðèÿòåëêà, íî íàé-âå÷å òÿ îñúçíàâà, ÷å å çàãóáèëà
ñåáå ñè. "Óáèéòå òàçè æåíà!... Çàùî?" å âúïðîñúò,
êîéòî æåíàòà ñè çàäàâà - âúïðîñ äî ãîëÿìà ñòåïåí
çàêúñíÿë, çàùîòî òÿ âå÷å å äðóãà. Îñòàíàëà å ñàìî
íåïðåîäîëèìà äóõîâíà áåçäíà, êîÿòî áåçìèëîñòíî ÿ
ïîãëúùà â íîùòà.
Ëóòàéêè ñå íåèñòîâî ìåæäó îñòàðåëè ñïîìåíè,
÷óæäè èçêàçâàíèÿ, öèòàòè îò íÿêîãà èãðàíè ðîëè, æåíàòà îñúçíàâà, ÷å îãëåäàëàòà íÿìàò îáðàç, à äóìèòå
- ñìèñúë, ìå÷òèòå é ñà ðàçïèëåíè, à íàñòîÿùåòî èëþçîðíî è èçêðèâåíî, îòðàçåíî â ñïîìåíè, ðîëè è
ñúíèùà. Ñàìî òåëåôîíèòå ðàçãîâîðè èçêàðâàò æåíàòà îò áëóæäàåíåòî è òÿ çà ñåêóíäè ñå êîíöåíòðèðà: "Íèùî íå ñå å ñëó÷èëî"... Äà, è íèùî íå ñå ñëó÷âà.
Êàòî åäèíñòâåíî ñïàñåíèå çà íåÿ ñå î÷åðòàâà èçìèñëåíèÿò ñâÿò íà ïåðñîíàæèòå - ñðåä òÿõ íàé-áîëåçíåíà å ëþáèìàòà é èíòåïðåòàöèÿ íà Àëà Íàçèìîâà
(ÿðêà çâåçäà íà Áðîäóåé è íÿìîòî êèíî îò íà÷àëîòî
íà XX âåê), íåäîñòèæèì íåèí èäåàë è ñúäíèê. Àêò-
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ðèñàòà ñè ñïîìíÿ àêòðèñàòà è îñúçíàâà, ÷å å ñúóìÿëà
äà èçèãðàå íà ñöåíàòà Àëà Íàçèìîâà, íî íå å ìîãëà
äà ïîâòîðè æèâîòà é â ðåàëíîñòòà. Íåïðåêúñíàòî
ñìåíÿéêè ðîëè è êîñòþìè, æåíàòà âëèçà îò åäíà ðåàëíîñò â äðóãà, íî â êðàéíà ñìåòêà îòíîâî îñòàâà ñàìà ñúñ ñâîèòå áåçáðîé îáóâêè. Â ãîòîâíîñòòà ñè äà
áúäå áåçêðàéíî ìîäåëèðàíà îò áëèçêè è îáñòîÿòåëñòâà, òÿ å êàòî ïëàñòèëèí - äîòîëêîâà å áåçôîðìåíà,
÷å ñïèðà ñàìà äà ðàçïîçíàâà ñîáñòâåíèÿ ñè îáðàç.
Óïîâàíèå çà íåÿ âå÷å íÿìà. Òÿ íèêîãà íå å áèëà àêòðèñà ñ ãëàâíà áóêâà, íèòî îòäàâàíåòî é íà äîì è äåöà
ÿ å ïðåäïàçèëî îò ñàìîòàòà. Ñïîìåíúò çà ñòàðàòà àêòðèñà, êîÿòî óìðÿëà ñàìà â ñòàð÷åñêè äîì, èçîñòàâåíà îò áëèçêèòå ñè, å êîøìàðúò, êîéòî îòíîâî è îòíîâî ïîñòàâÿ âúïðîñà êúäå è â êàêâî å ùàñòèåòî. Óðàâíåíèåòî íà æèâîòà é ïîñòåïåííî ñå èçáèñòðÿ : îáåùàâàùà êàðèåðà + áåçóìíà ëþáîâ + âúîäóøåâÿâàùè
ìå÷òè = áåçêðàéíà ïðàçíèíà. Áåçìèëîñòíà êîíñòàòàöèÿ íà åäíà ñóðîâà ðàâíîñìåòêà.
Ñâåòëàíà Àòàíàñîâà â òàçè ðîëÿ óìåëî óïëúòíÿâà
âñåêè îáðàç, êîéòî òåêñòúò é ïðåäîñòàâÿ. Ïðèñúñòâèåòî é íà ñöåíàòà å âúâëè÷àùî è íàñèòåíî ñ ìíîãî
äîñòîâåðíîñò - òÿ îãîëâà áîëåçíåíî âñåêè íåðâ è
âñÿêà ñòðàäàùà æèëêà. Ìíîãî èñòèíñêè áå ìîìåíòúò
íåïîñðåäñòâåíî ïðåäè ôèíàëà, êîãàòî ðåïëèêàòà é
"Àç ñúì àêòðèñà", ïðåäèçâèêà èçáóõâàíå íà àïëîäèñìåíòè.
Îñòðîóìíèÿò òåêñò íà Ìàéÿ Ïðàìàòàðîâà ïîçâîëÿâà íà çðèòåëèòå äà ïîåìàò ãëúòêà âúçäóõ è äà ñå
óñìèõíàò çà ìèã ñðåä íàðàñòâàùàòà äðàìà íà ãåðîèíÿòà, à âèäåî-ñðåäàòà, ñúçäàäåíà îò Âëàäèìèð Ãóñåâ,
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ïðåäèçâèêâà óñåùàíåòî çà òðèèçìåðíîñò è ïàðàëåëíà, ñúùî òîëêîâà çíà÷èìà, ðåàëíîñò. Îáðàçèòå îò åêðàíà âëèçàò â ïîñòîÿíåí äèàëîã è èíòåðàêòèâíîñò ñúñ
ñëó÷âàùîòî ñå íà ñöåíàòà, äîáàâÿéêè è íàñëàãâàéêè
ïëàñòîâå è çíà÷åíèÿ. Êàðòèíèòå ñå ïðåïëèòàò è ïðåëèâàò åäíà â äðóãà, ñúçäàâàéêè ïëúòíà ñìèñëîâà âåðèãà îêîëî ôèçè÷åñêîòî ïðîñòðàíñòâî íà ïåðñîíàæà, êîéòî ñå ðàçäâîÿâà, ðàçòðîÿâà è íå å ÿñíî äàëè
ïðåä íàñ å ñúâðåìåííàòà ãåðîèíÿ îò íà÷àëîòî íà 21
âåê èëè Íàçèìîâà, Äèâàòà îò íà÷àëîòî íà ìèíàëîòî
ñòîëåòèå, èëè ... Ñàëîìå, êîÿòî íå ñïèðà äà ïèòà "Çàùî?".
Èìåòî íà ìàëêàòà òåàòðàëíà ãðóïà, ñúçäàëà
"Óáèéòå òàçè æåíà" å One Way Theatår. Ïðåìèåðàòà
è îâàöèèòå â Áîñòúí ïîêàçàõà, ÷å òå ñà íà ïðàâ ïúò,
êîéòî ùå ãè çàâåäå â äðóãè ãðàäîâå è òåàòðàëíè çàëè. Ïîïúòåí âÿòúð!
СЛАВА ДОЙЧЕВА
„ Убийте тази жена“
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***
През октомври м. г. в Ловеч се състоя театрален фестивал Младите в театъра’2009“.
***
След фестивала „Панаир на младите“, Младежки театър Николай Бинев“ отново стана домакин на събитие,
зад чиято концепция стои млад автор. Това е Джослин Чуа, която идва от Сингапур, и за България нейният спектакъл
„ЛЮБОВНА ПЕСЕН ЗА ОСТРОВ“ е първото представление на физически театър от тази страна. Моноспектакълът е
изграден върху текст и движение и разказва за противоречивите и сложни отношения на млада жена с родната й
страна Сингапур. („Т“)
***
„ДУПКА В СВЕТЛИНАТА„ (сценично упражнение за затворени очи)
Дупка в светлината„ е театрална инсталация, обединяваща три пространствени единици и три различни
арт форми. Художници скицират голо тяло в своеобразен сценичен пленер. Актьори действат по законите на
конвенционалния театър. Партнират им мултимедийна прожекция и електрическа китара. Пиесата е първи опит
на младия финландски драматург Партюли Ринне да въплъти семиотична текстуалност в театрална форма.
Специално участие в тази експериментална композиция има младата финландска актриса Анна Розендал, която
представя авторовия текст в оригинал. Другоезичен диалог с нея води нашият актьор Пламен Великов. В
упражнението участват още Борис Чангъров, студенти от модул «Сценография» в Нов български университет и
актьори от Дом за ветерани на културата. Режисьор - Неда Соколовска, драматург - Партюли Ринне, сценична среда
- Деница Аргиропулос.
Представлението се играе в „Склада„, ул. Бенковски 11, ет. 3 (до чайната) («Т»)
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