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ДИРИГЕНТЪТ БОРИС СПАСОВ

Японците ни учат
как се ходи на опера
■ За два месеца музикантът два пъти пътува до Токио
Елиана Митова
В рамките на два месеца диригентът от
Софийската опера Борис Спасов лети два
пъти до Токио и обратно. Той дирижира
шест спектакъла на "Турандот" по време
на триумфалното турне на операта в
Страната на изгряващото слънце. Едва кацнал на родна земя, Спасов отново се готви
да пътува за Токио, тъй като има покана да
дирижира два спектакъла на "Лебедово езеро" на прочутата балетна трупа на Кумику
Очи.

Г-н Спасов, с балета на Кумико Очи работят най-големите световни диригенти. Как попаднахте и вие в полезрението на прочутата балерина?
- Имах шанса да дирижирам нейния гастрол в Софийската опера в балета "Дон
Кихот". Кумико Очи наистина е световна
балерина, с удивително присъствие на сцената. Съвместната ни работа й допадна,
затова миналата година тя ме покани да
дирижирам балета "Корсар", постановка
на нейната трупа, в артцентъра в Нагоя.
Сега получавам втора покана, която е изключително съблазнителна! В "Лебедово Борис Спасов
езеро" танцуват най-добрите балетни артисти на трупата. Ще участва и прочу- продължаваха, докато траеха поклоните.
тият оркестър Чу-Бу филхармония.
И двете постановки, с които Софийската
опера гостува - "Турандот" и "Бал с маПреди броени дни се върнахте от Япо- ски", предизвикаха фурор. Страшно се хания. Как прие тяхната публика спекта- реса режисурата на Пламен Карталов! Цеклите на Софийската опера?
лият състав се мобилизира, солисти, хор,
Аз дирижирах "Турандот" в превъзходни оркестър работеха като часовников мехамодерни концертни зали, чудесно адапти- низъм въпреки голямата умора. Забележирани за оперни спектакли - в Китакюшо, телно е, че залите бяха препълнени със зриИвакуни, Нагано - Ина, Такаматцу, Ниши- тели на различна възраст - много млади хономия и Токио - Тама. Възторжени аплаузи ра, както и възрастни любители на белкансъпровождаха всяка поява на певците и тото.

Разбират ли японците от опера?
О, не ги подценявайте, те по нищо не отстъпват на европейците! Преди да отиде
на оперен спектакъл, японецът гледа същото заглавие на DVD. Нарочно си го купува
и спокойно си го гледа у дома. Тоест информира се за това, което му предстои да види в театъра. И сравнява! Нас например ни
сравняваха със спектаклите на Миланската скала и Виенската опера! Солистите ни
бяха гледани под лупа, а гласовите им качества - съизмервани с тези на световните
звезди! Затова оценката на японската публика е двойно по-ценна за нас!
Защо според вас младата японска публика харесва операта, а българската не?
Въпрос на възпитание! Още в училище младите хора се запознават с класическата
музика. За тях е просто престижно да
учат инструмент, дори без претенции за
професионална изява. Освен това в Япония
с пълна сила важи правилото "Битка за всеки зрител". За нашия гастрол в Япония разчитахме и на японска прима - прекрасната
Шинобу Сато, добре позната и на софийските меломани. Тя е звезда със световен
имидж, прочута дори в Италия. Преди нашето пристигане в Япония Шинобу Сато е
обикаляла меломанските клубове и е разказвала за "Турандот" и "Бал с маски". Изпълнявала е арии от тези опери. Тоест извършила е известна просветителска дейност, за да спечели повече зрители. Тази
практика е позната и в Западна Европа,
крайно време е да дойде и у нас!
Не ми се вярва родна примадона да тръгне по читалищата и да агитира за опе-

рата?!
Защо не? Нашият оперен театър навършва 100 години. Първооснователите са работели при много тежки условия, в една дъсчена сграда насред София. Отоплявали са
се с пушещо кюмбе! Били са готови на
всичко, за да спечелят неколцина зрители за
каузата на операта. Истинска борба се е
разгоряла между интелектуалците, разделени на два лагера - "за" и "против" операта. После дойде времето на разцвета на
оперното изкуство у нас - беше трудно да
се намерят билети дори за редови спектакли на Софийската опера. Специално за
ученици се организираха сутрешни представления в неделя.
Но при последните поколения връзката се
скъса - сега за младата публика операта не
представлява интерес. Смятат я за отживяла и скучна. Парадокс - в Япония младите харесват операта, у нас - не! Нима
нашата младеж е по-глупава от японската!?
Мисля, че напоследък ние успяхме да пораздвижим нещата с Детската образователна програма, която успешно се осъществява в софийската опера.
Билетите за детските спектакли се
продават месеци предварително. Това,
изглежда, е добър знак за бъдещето на
операта у нас?
- Много добър. Пламен Карталов, откакто
стана директор, в операта настъпи оживление. Смаян съм как децата приемат
детския вариант на "Вълшебната флейта", например! Ще го играем отново, а това ме изпълва с надежда за музикалното
възпитание и духовното израстване на
младите поколения.

В ТЕАТЪР "БЪЛГАРСКА АРМИЯ"

ПО ПОВОД 55-ИЯ РОЖДЕН ДЕН

Теди Москов възкресява
мита за Одисей

Хайгашод Агасян
издаде двоен албум

■ Не тръгвай директно към целта, избери леките изкушения, казва режисьорът

Мирослава Кортенска

Лилия Динова

"Пътува Одисей" - дългоочакваното представление на
Теди Москов, ще се играе на
5 ноември в театър "Българска армия". "Ето как самият постановчик разгадава мита за легендарния герой
само пред читателите на
"Класа": Заглавието е "Пътува Одисей", защото у човека никога не спира стремежът към новото и разнообразието. А и връщането
към корените също е много
важно. Кое ме накара да поставя Одисей на сцената?
Той прилича на мене, не може
да стои на едно място. За
него вечността и безсмъртието са скука. Опитвам се
за 45 минути да разкажа цялата гръцка митология. Археолози, психиатри, дружество на изоставени моряшки жени разнищват сюжета.
Всяка ситуация има медицинска гледна точка, археологическо-историческа! И
гледната точка на чакащата жена вкъщи да се върне
нейният мъж. Така се опитваме да представим Одисей. Надявам се, че всеки
знае мита - Одисей, Пенело-

Сцена от постановката

па, Троянската война,
Троянският кон...Спирам се
на нещо по-познато, за да
съм свободен да променям и
импровизирам." Той импровизира по забележителен начин. От Омир няма нищо
подсказано, защото никой не
знае точно кой е Омир. Това

са древногръцки епоси, разказвани от уста на уста.
Като сляп човек той не е
могъл нито да чете, нито да
пише. А ако е бил и леко глух,
Одисеята просто е недоразумение.
Теди Москов използва
справочника по антична ми-

тология на Георги Батаклиев, където много кратко
е описана цялата Одисея.
Одисей е символът на търсещия дух и на неспиращия
човек. Теди Москов заимства моменти от собствената си постановка в Дармщат, Германия - декора и визията, защото тя е красива
и колоритна.
Одисей играе Велимир Велев, актьор, работил с режисьора и в други постановки Познат на софийската
публика от "Фантасмагории" през 1988 г Перфектно
владее тялото и гласа.. Йоана Буковска е Пенелопа,
Александра Сърчаджиева Афродита и Мойра, едновременно, а Мая Новоселска
е Атина Палада и една от
трите Мойри, които плетят нишката на съдбата.
Участвуват още Иван Ласкин като Омир, Александър
Дойнов - хубавата Елена,
Юлиан Рачков и Борислав
Стоилов. Музиката е на Антони Дончев, звучи албански
и грузински фолклор от личния архив на Джони Пенков.
Сценографията е на Лео Капон, костюмите - на Свила
Величкова.

Между музиката, поезията
и театъра, Хайго Агасян изгради своя път - нестандартен, но ползотворен. В годината на неговата първа
равносметка, свързана с 55годишнината му, той e подготвил двоен албум с песните си по известни български
поети под заглавие "Не си
отивай, мой живот". Хайго
е голям ценител на българската поезия и чрез музиката си е направил любими за
широката публика стиховете на големите ни поети.
Макар че е виолист, свирил и под палката на знаменития Караян, той от
малък разбира, че мястото
му е в театъра. Затова и
избира пътя на музикант,
свързан с Мелпомена. В театъра среща Недялко Йорданов и Стефан Цанев... и се
превръща в бард, в музикант, който превежда на
езика на музиката големите
ни поети, облича в прекрасната си мелодика техните
пиеси и стихове. И с годините им става равностоен
партньор.
Другото е признанието на
зрителите - от децата,
през тинейджърите, до ши-

Хайгашод Агасян

роката публика. Хайго е автор на известните мюзикъли "Приключения опасни с
герои сладкогласни" и "Ще
те накарам да се влюбиш"
по Недялко Йорданов. И наградите му не са малко "Златен Орфей" 1993 г., за
песента "Посвещение", наградата на ООН за тинейджърска песен през 1997 г.,
наградата за театрална музика на името на Маестро
Димитър Вълчев, 2004 г.
Днес пред нас Хайго Агасян стои като Артист с
главна буква. Той е поетичната душа на времето,
въплътена в стиховете на
най-вълнуващите български
поети.

