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Cцена

Диваделна Нитра 2015: емпатия
Един от най-утвърдените европейски театрални 
фестивали, създадени след падането на Берлинската 
стена и най-престижният театрален форум в Словакия – 
ДИВАДЕЛНА НИТРА, тази година от 24 до 29 септември 
показа своето 24-то издание. По традиция, започнала 
още с появата му през 1992 г., фестивалът се провежда 
под предварително избрано мото, което рефлектира на 
най-актуалните проблеми и движения в обществото 
или на новите тенценции и промени в съвременната 
сценична практика. Мотото на ДИВАДЕЛНА НИТРА 
2015, определено от директора на фестивала Дарина 
Карова и нейния дългогодишен екип, включващ Ян 
Шимко, Мартина Ванайлова, Ивета Дите Юркова, 
Михал Дите, беше емпатия. Безспорно сега, когато 
Европа е изправена пред сложния въпрос с емигрантите, 
а светът като цяло – пред драматичните проблеми и 
последици на няколко войни и много противоречия, едва 
ли би могло да се намери по-актуално мото, директно 
фокусирано върху способността на днешния човек за 
съчувствие към съдбата на другите хора и за разбиране и 
ангажирано отношение към политическите, социалните и 
културните ситуации, които я определят.
Основната програма на ДИВАДЕЛНА НИТРА’2015 
включваше 13 спектакъла от 10 страни: Полша, 
Франция, Израел, Русия, Украйна, Латвия, Белгия, 
Германия, Швейцария и Словакия. От тях 9 изграждаха 
международния афиш – „Апокалипсис” на Нови Театър, 
Варшава с режисьор Михал Боршош (р. 1979); „R+J”, 
текст и режисура Сашко Брама (р. 1988), Лвов, Украйна; 
„Само гледаме”, авторски спектакъл на Ивана Мюлер 
(р. 1972), Париж;  „Загубената Антарктида” от Джеймс 
Макклинтък, независима трупа „Мръсни сделки”, 
Рига; „Архив”, концепция, хореография и изпълнение 
Аркади Зайдес, Тел Авив; „Един стар монах”, авторски 
спектакъл-концерт на Жозе де Пау и Крис Дефорд, 
Гент; „Вятлак”, документален спектакъл на Борис 
Павлович, Евгения Тарасова и Театър.doc, Москва, 
както и две заглавия, представящи специалния фокус 
на фестивала върху Руанда и събитията тук от 
1994 г., при които са убити повече от 800 000 души от 
малцинството „тутси”  – „Мразя радиото”, концепция, 
текст и режисура Мило Рау (р. 1977), независима трупа 
„Международен институт за политически убийства”, 
Берлин/Цюрих и „Съботен релакс”, текст, хореография 
и танц Дороти Мунианеза (р. 1982), Париж. Останалите 
4 селекционирани спектакъла представяха най-доброто 
от словашкия театър през изтеклия театрален сезон – 
„Домът на еротичната вяра”, авторски спектакъл на 

ДИВАДЕЛНА НИТРА 2015
постави остро въпроса за съчувствието

Андрей Калинка и Иван Мартинка с независимата трупа 
„Прах и мед”, Братислава;  Надолу с главата”, режисьор 
Йожеф Кжайлик (р. 1975), Талия театър, Кошице; 
Моймир ІІ или залезът на една империя” от Вилям 
Климачек, режисьор Ростислав Балек (р. 1971), Народен 
театър, Братислава и „Тетрадката” по романа на Агота 
Кристоф, адаптация Даниел Майлинг, режисьор Ян 
Лутеран (р. 1984), театър „Андрей Багар”, Нитра. 

Камерният политически театър
В тази внимателно изградена от гледна точка на 
избраното мото програма могат да бъдат отличени 
две основни посоки. Едната от тях е преобладаващото 
присъствие на моноспектакли и камерни постановки, а 
другата – опитът да бъдат събрани и показани заедно 
откровени представления, които коментират различни 
човешки съдби и ситуации, поставящи на изпитание 
нашата способност за съчувствие и разбиране, както 
и гражданското ни чувство и отговорност – военните 
престъпления, политическите репресии и нарушаването 
на човешките права, историческото наследство и 
влиянието му върху съвременния живот, битието на 
бездомните, старостта и смяната на поколенията. 
Взети като основни критерии на селекцията, двете 
посоки ясно заявяват намерението на организаторите 
на фестивала тази година да покажат и подложат на 
дебат все по-силно набиращия скорост днес камерен 
политически театър, често правен от независими трупи 
и артисти и най-бързо реагиращ на случващото се на 
житейската и политическата сцена.

„Мразя радиото”, „Тетрадка” и „Един стар монах”
са спектаклите, които безспорно се откроиха след 
фаворитите както на театралните специалисти 
и критиката, така и на фестивалната публика в 
интересната панорама на днешния камерен политически 
театър, предложена от ДИВАДЕЛНА НИТРА 2015. 
Оригинални и специфични, те бяха обединени от 
факта, че са запомнящи се, невероятно артистични и 
изключително откровени представления. Разгледани 
заедно, трите заглавия ясно очертаха тематичната и 
естетическата рамка на фестивала. „Мразя радиото” 
на швейцарския режисьор Мило Рау и неговата компания 
„Международен институт за политически убийства” 
(Берлин/Цюрих, създадена през 2007) с водещото участие 
на установения в Швейцария философ и актьор от 
руандски произход Афазали Деуаеле е изобретателна 
и майсторски реализирана форма на документален 
вербатим театър. Представлението се случва като 
точна възстановка на обичайния процес на правене 
в студиото на няколко от предванията на радио 
RTLM (Radio Television Libre des Mille Collines), които 
едновременно със забавна музика и увлекателни каламбури 
отправят призиви за прочистване на Руанда от 
малцинството тутси и превръщат медията в основния 

„Тетрадката” по романа на Агота Кристоф, адаптация Даниел 
Майлинг, режисьор Ян Лутеран, театър „Андрей Багар”, Нитра, 

снимка Collavino

инструмент за геноцида в страната през април и май 
1994 г. Така, ако „Мразя радиото” започва очертаването 
на рамката на съвременния камерен политически 
театър с естетиката на документалното вербатим 
представление и дискусията за военно-етническите 
престъпления, то спектакълът на домакините от 
Нитра „Тетрадката” по нашумелия през 80-те години 
роман на Агота Кристоф, създаден от едно от най-
интересните имена в словашката режисура днес Ян 
Лутеран (представил миналата година въздействащ 
прочит на „Европеана” по едноименното популярно 
есе на чешкия автор Патрик Оуржедник), убедително 
открива възможностите на експресивния драматичен 
театър за съвременно политическо изказване на базата 
на историята и преживените войни. Майсторският 
спектакъл-джаз концерт „Един стар монах” на известния 
белгийски актьор и режисьор Жозе де Рау и композитора 
и пианиста Крис Дефорт естествено завършва тази 
рамка с естетиката на пърформанса и споделянето на 
лични преживявания и прозрения. Необичайно откровено 
и с голямо артистично майсторство Жозе де Рау 
коментира с присъстващите в залата страха си от 
старостта и разпада на тялото, но и откритата 
успокояваща радост от насладата да те има колкото се 
може по-дълго.
24-ото издание на фестивала „Диваделна Нитра”, 
фокусирано върху камерния политически театър, е 
нов последователн и убедителен опит на неговите 
организатори да показват и предлагат за дебат някои 
от открояващите се посоки в съвременната сценична 
практика. А това е може би най-полезната роля на един 
театрален  фестивал днес.
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Името ви е знак за майсторство и артистизъм в 
съвременното клавирно изкуство, а и за забележителен 
принос в изграждането на доброто име на 
съвременната българска музикална култура в Европа 
и света. Свирили сте многократно на престижни 
сцени със световно признати оркестри и под палката 
на редица изтъкнати диригенти. Носител сте на 
множество престижни български и международни 
награди. Професионални отличия ви спохождат още 
на 13-годишна възраст, а на 18 получавате първото 
сериозно международно признание – лауреат на 
конкурса „Бузони“ в Италия. Вие сте и най-младият 
сред българските изпълнители, удостоени със 
званието „народен артист“. А тази година добавихте 
и наградата на Министерството на културата 
„Златен век“ - печат на Симеон Велики, и почетна 
грамота по случай Деня на българската просвета и 
култура. Не се съмнявам, че образователните срещи с 
ярка и оригинална творческа фигура като вашата са 
и стимул, и шанс за младите пианисти с потенциал за 
професионално израстване.  
Провеждал съм през годините майсторски класове по 
покана на различни университети в чужбина. Приех с 
радост и поканата на къщата музей „Панчо Владигеров“ 
– още повече, че самият аз съм ученик на Владигеров. 
Впрочем логично бе в даден момент да се посветя на 
преподавателска дейност и да предам част от богатия 
ми опит на млади талантливи хора у нас. Съзнавам 
колко решаваща може да бъде ролята на обучението 
– особено в област, която изисква не само талант 
и отдаденост, но и непрестанно усъвършенстване, 
задълбочено култивиране на естетически усет и 
критерии в интерпретацията на дадени произведения. 
А това се изгражда и с помощта на педагога. Самият 

аз имах късмета да срещна точните 
учители. Мога да кажа, че обучението ми 
в Италия, а впоследствие и съдбоносната 
ми среща със забележителното изкуство на 
пианиста Артуро Бенедети Микеланджели 
се оказаха решаващи за моето формиране 

като изпълнител. Бяха ми 
открехнати невероятни 
професионални хоризонти в 
областта на съвременното 
пианистично изпълнителско 
изкуство… Колкото до 
конкурсните награди, 
мисля, че изкуството не е 
състезание, което да премерва 
с математическа точност 
степените на изпълнителските 
постижения… макар че, 
да, лично за мен наградата 
„Бузони“ например изигра 
решаваща роля в даден 
момент от творческата 

ми биография. На млади години имах дилема: наред 
с интереса ми към пианистичното изпълнителско 
изкуство бях силно изкушен и от предизвикателствата 
в областта на композиционното творчество. Избрах 
пътя на изпълнителското изкуство, но трябва да 
кажа, че композирането ми помогна извънредно много 
за разбирането на творбите, за тълкуването на 
композиторската мисъл и даден стил, за опознаването на 
огромен брой произведения, което води естествено и до 
музикантска зрялост…
Как бихте определили репертоарните акценти в 
предстоящия майсторски клас?
Естествено, акцентът в случая пада главно върху 
емблематични клавирни произведения на Панчо 
Владигеров, но също и върху творби на Дебюси и Равел. 
По желание на участниците ще бъдат консултирани и 
други класически произведения, придобили широко място 
в концертния репертоар. Имам предвид клавирните 
концерти за пиано и оркестър на Бетовен, Моцарт, 
Шуман, Григ, Брамс. Разбира се, погледнато по-нашироко, 
смятам, че един изпълнител трябва задължително да 
познава в детайли достатъчно широка гама от различни 
музикални стилове, но в даден момент трябва да намери 
стила, в който е най-добър. Защото едва ли може да 
бъдеш еднакво добър във всички стилове…

Заключителният концерт на 11 ноември в зала 
Алианс Франсез ще открои постиженията на най-
добрите. Организаторите предвиждат съдействие 
и за включването им в други концертни инициативи 
на фондация „Духовното наследство на Панчо 
Владигеров” и къща музей „Панчо Владигеров”. Сама 
по себе си идеята сякаш вдъхва надежда относно 
перспективите за професионална реализация на 
младите пианисти. Споделяте ли това мнение? 
Лично аз гледам по-скоро с тревога на бъдещето на 
младата генерация талантливи пианисти. Свидетел 
съм на ентусиазма, с който младите кандидатстват в 
Музикалната академия и на усърдието им в усвояването 
на концертния репертоар. Но съм свидетел и на дилемите, 
с които те много скоро се сблъскват. Къде и как да 
намерят професионална реализация?! С болка наблюдавам 
абсурдите в днешния музикален живот в България, довели 
и до тоталното изтичане на талантливи хора в други 
страни на Европа. След делото на една забележителна 
генерация български музикални творци, които имаха 
подчертано гражданско и морално мислене, питам 
се кой в днешно време ще погледне държавнически на 
българския талант в музиката. Концертният живот 
в страната е лишен от нормални импресарски правила. 
Не виждам онзи разумен регулатор, който да гарантира 
високопрофесионално ниво. Бездушието по отношение на 
бъдещето на младите музиканти е фрапиращо. Мисля, че 
причината е свързана по-скоро със субективния фактор и 
с провеждането на недообмислени реформи в културната 
сфера. Беше допуснато да бъдат премахнати дирекции в 
Министерството на културата, които можеха да поемат 
грижата за пълноценна реализация на младата генерация. 
Не мога да подмина тези факти. Не съм си представял, че 
това ще се случи в страна на таланти – не само в музиката, 
но и във всички изкуства. Бих призовал колегите, както и 
политическите фигури с отношение към културния живот 
в страната, да не подминават с безразличие проблемите, 
свързани с ефективната организация на концертния живот 
у нас, особено когато става дума за реализацията на 
младите хора с талант и амбиции в изкуството! 

Въпросите зададе КЛЕР ЛЕВИ

Шанс за младите с талант и амбиции в клавирното изкуство
Разговор с професор Иван Дреников по повод предстоящия майсторски клас в къщата музей „Панчо Владигеров“, 4 – 11 ноември 2015 г. 
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