Глава 15.
„РевизорЪт“
по Гогол

Режисура:
Нина Димитрова
Сценография и костюми:
Юлиана Войкова-Найман
Борис Далчев
Участват:
Денис Хаят, Павел Емилов, Шахин Шехзен, Антоан
Петров, Елица Костова, Мирела Карабанчева,
Славена Ангелова, Димитр Несторов, Давид
Крумов, Атанас Апостолов, Гордан Коев, Никола
Пенчев, Воил Велев

„РевизорЪт“ е третото Гоголево заглавие в репертоара на Театър „Кредо“.

„РевизорЪт“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор: Нина Димитрова (2017)

Историята на „РевизорЪт“ е също толкова успешна, както и на другите
спектакли на Театър „Кредо“, но за съжаление кратка. История, за която
Гогол би казал: „Започва човешки, но свършва кучешката“. И този спектакъл
на Нина Димитрова преживява „няколко шумни дни“ и своето, макар и кратко,
Възкресение, четвърто поред в третото десетилетие на Театър „Кредо“.
Този спектакъл гръмва като блестящ фойерверк през 2017 година и два
пъти неестествено слиза от сцената. Причината за тъжната съдба на
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„РевизорЪт“ по Гогол може да се обясни с думи на самия Гогол: „Има хора, обзети
от страст на всяка цена да напакостят на ближния и понякога просто ей така,
без всякаква причина“.

„РевизорЪт“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор: Нина Димитрова (2019)

Преди да влезе в афиша на Театър „Кредо“, „РевизорЪт“ се появява на
сцената на Държавен сатиричен театър „Алеко Константинов“ в София като
копродукция с НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. Спектакълът се играе в два състава.
Премиерата му е на 06 и 08 март 2017 година на камерна сцена „Методи
Андонов“ в Сатиричния театър. Играе се с огромен успех два сезона ̶ от март
2017 до май 2018 година. След това необяснимо бива свален от репертоара на
Сатиричния театър.

„РевизорЪт“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор: Нина Димитрова (2017)
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След свалянето на спектакъла от Сатиричния театър, Нина Димитрова
пренася спектакъла в афиша на Театър „Кредо“.
Премиерните спектакли на „РевизорЪт“ в Театър „Кредо“ са на 17 и 19
март 2019 година на сцената на „Сити Марк Арт Център“ в София.
В афиша на Театър „Кредо“ „РевизорЪт“ продължава да се играе със същия
огромен успех до пандемията от Ковид 19 през март 2020 година, след което
слиза от сцената окончателно.

„РевизорЪт“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор: Нина Димитрова (2017)

И в този спектакъл на Театър „Кредо“ участват само млади артисти. От
декември 2012 година до март 2017 година, Нина Димитрова е преподавател
в Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кр. Сарафов“
(НАТФИЗ) в гр. София. През октомври 2016 година тя започва работа по
„РевизорЪт“ със студентите от трети курс в НАТФИЗ, специалност
„Актьорско майсторство за драматичен театър“.

„РевизорЪт“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор: Нина Димитрова (2019)
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В продължение на пет месеца, от ранно утро до късна вечер, Нина
Димитрова режисира и едновременно обучава третокурсниците от НАТФИЗ
в стила на Театър „Кредо“ и ги подготвя за бъдещия им триумф в „РевизорЪт“,
който започва с премиерните спектакъли в Сатиричния театър през 2017
година.

„РевизорЪт“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор: Нина Димитрова (2019)

„Ах, какой пассаж!“ е озаглавена статията на проф. Георги Каприев във
вестник „Култура“ през 2018, в която авторът нарича спектакъла „светъл
пасаж“ в репертоара на Сатиричния театър:
„Заговори се, че „Ревизорът“ е светъл „пасаж“, родеещ се с ефектността
на Сатиричния театър от 60-те и 70-те години. Съгласявам се с уговорка.
По неволя тогавашните сатирици проблематизираха най-вече социалнополитическото. Димитрова и нейните актьори искат да отидат по-надълбоко –
към онова, за което настоява самият Гогол: общочовешкото.“
Именно навлизането в дълбините на общочовешкото отличава „Ревизор“Ът на Нина Димитрова от познатите „Ревизор“-и досега. В същата статия на
вестник „Култура“ се обяснява как е постигнато това:
„Обилните инструкции на Гогол за тази пиеса са четени от Нина
Димитрова с плътна вярност. Основният ù инструмент е гротеската,
пронизваща всичко на сцената. Гротеска, внимаваща да не превърне
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персонажите в системни злодеи, в някакви извънредни чудовища. Те са тъкмо
както ги мисли Гогол: банални нищожества. Гогол настоява, че пиесата
трябва да е машина, в която никое колело да не остава бездейно. Тази
е формулата, определяща постановката на Нина Димитрова. Всичко е
подчинено на единния жизнен ритъм в тази машина. Декора, състоящ се от
двайсетина талпи, скачени с елементарни битови кукички, преминава в
какво ли не, давайки възможност на режисьорката да развихри сценичното
си въображение, да гради обеми и измерения. При това, Димитрова спазва
желязна мяра. В играта с изобретенията няма елемент на самоцелност. Такава
е и работата с текста. Словото на Гогол прозвучава колкото ясно, толкова и
ударно. Здравата направа на цялото гарантира основния търсен резултат:
извеждането на единственото „честно и благородно лице“ в пиесата. Според
Гогол, това е „смехът, излитащ от светлата природа на човека“, от „душевния
град“, наличен у всекиго сред човеците.“

„РевизорЪт“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор: Нина Димитрова (2019)
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Висока оценка за спектакъла дава и критиката във вестник „Дума“ от
2017 година:
„Дяволски смешни са героите в спектакъла на Нина Димитрова. Със
заразителността на истински почувствания и пресъздаден сценичен живот,
този спектакъл ни предоставя две не толкова често срещани театрални
удоволствия и удовлетворености. Първо, удоволствието от здравата,
сериозна и вече белязана от добър професионализъм сценична работа на
съвсем младите актьори и второ – удовлетворението от срещата с едно
смислено и стойностно режисьорско вглеждане в огледалото, което Гогол е
поставил пред всички ни.“

„РевизорЪт“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор: Нина Димитрова (2019)

Сайтът за култура „Площад Славейков“ определя спектакъла като
безспорен хит и отбелязва единодушието в оценките на познавачите и
обикновения зрител:
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„Спектаклите на Нина Димитрова водят до пристрастяване. Режисурата ù е
елегантна и експресивна. Тя разказва просто, но експресивно, за ситуации – смешни
и срамни, валидни и днес. Тя е творец със забележително въображение, което
преобразява с няколко движения простата, но мултифункционална сценография
на Юлиана Войкова-Найман и Борис Далчев от няколко дървени талпи, окачени за
тавана на релси, в изобретение. Изключително рядко се случва и критиката, и
зрителите да бъдат единодушни: „Ревизорът“ на Нина Димитрова е хит.“

„РевизорЪт“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор: Нина Димитрова (2017)

Подобно на „Дневникът на един луд“, всички отново са изненадани, че такъв
дълбок и сложен спектакъл изнасят на плещите си 23-годишни студенти от
НАТФИЗ. Изпълнението на младите артисти е толкова брилянтно, че това не
може да остане незабелязано. Петмесечната работа на режисьора- педагог с
артистите, по 12 часа всеки ден, е дал своя блестящ резултат. Енергията на
младостта, впрегната от Нина Димитрова в нейната машина „РевизорЪт“,
движеща се с шеметна бързина до последната реплика в спектакъла, помита
публиката.
„Темпо, темпо, темпо. Без пестене на енергия. Максималистичен избух на
свежест, енергия и изобретателност, който прави неотразимо впечатление
на публиката.“, четем във вестник „Aрмимедия.бг“ от 2017 година.
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„РевизорЪт“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор: Нина Димитрова (2019)
https://www.youtube.com/watch?v=Ox3HaWCR9UI

Със своята постановка Нина Димитрова дава поредния летящ старт на
млади артисти.
От март до май 2018 година следва поредица от 11 отличия за „РевизорЪт“.
През март 2018 година четиримата изпълнители на главните роли в
спектакъла ̶ Денис Хаят и Павел Емилов в ролята на Хлестаков и Шахин
Шехзен и Антоан Петров в ролята на Градоначалника, са отличени от „Съюза
на артистите в България“ (САБ) с най-престижната национална награда „Икар“
за дебют.
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Нина Димитрова и носителите на награда „Икар“ за дебют Павел Емилов, Антоан
Петров, , Шахин Шехзен и Денис Хаят на церемонията на наградите „Икар“ на САБ (2018)

Младите сценографи Юлияна Войкова-Найман и Борис Далчев получават
номинация „Икар“ за сценографията и костюмите на спектакъла „РевизорЪт“
по Гогол на Нина Димитрова.

Нина Димитрова със сценографите Борис Далчев, Юлияна Войкова-Найман и екипа на
„РевизорЪт“ след получаване на награда „Икар“ за дебют на нейните възпитаници. (2018)
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Нина Димитрова и сценографът Борис Далчев след церемония „Икар 2018“ в Народен
театър „Иван Вазов“
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През май 2018 година следват още четири престижни национални награди
на Фестивала на малките театрални форми в гр. Враца, България:
Награда за режисура на Нина Димитрова
Награда за сценография на Борис Далчев и Юлияна Войкова-Найман.
Две награди за мъжка роля на артистите Денис Хаят /Хлестаков/ и Шахин
Шехзен /Градоначалника/.

Нина Димитрова с дъщеря си Девина Василева и младите артисти от „РевизорЪт“ ̶
Мирела Карабанчева, Елица Костова, Шахин Шехзен, Денис Хаят, Мартин Христов, Атанас
Апостолов след наградите за спектакъла на фестивала в гр. Враца, България (2018)
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През май 2018 година колекцията от награди за „РевизорЪт“ по Гогол се
допълва с още две награди, този път на Националната академия за театрално и
филмово изкуство „Кр. Сарафов“( НАТФИЗ). Годишната награда на театралната
академия „Най-най-най“ се присъжда на „РевизорЪт“ в две категории.
Награда за най-добър спектакъл на камерна сцена
Награда за най-добър актьор на Випуск 2018 на Павел Емилов за ролята на
Хлестаков

Павел Емилов ,Антоан Петров и Шахин Шехзен на церемонията на наградите „Икар“ на
САБ (2018)
https://www.youtube.com/watch?v=2CubM_HwMAU
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11 престижни национални награди, пълен салон два сезона, билетите за
„Ревизорът“ в Сатиричния театър се разпродават светкавично.

Елица Костова, Антоан Петров, Шахин Шехзен, Павел Емилов, Денис Хаят, Девина
Василева, Христо Мутафчиев, председател на САБ и Нина Димитрова на церемонията
на наградите „Икар“ (2018)
https://www.youtube.com/watch?v=6n18G749G5o

И след такъв огромен и безспорен успех, следва „неочаквано събитие“.
„РевизорЪт“ е свален от репертоара на Сатиричния театър!
Още не отшумели отгласите на първоначалния триумф на спектакъла
и той е погребан. Калин Сърменов, който встъпва в длъжност директор на
Сатиричния театър, сваля „РевизорЪт“ на Гогол без обяснение и предупреждение
от репертоара на поверения му театър. Никой не може да повярва, че това
може да се случи с такъв успешен спектакъл. А за младите артисти и техният
учител и режисьор Нина Димитрова новината идва като гръм от ясно небе.
И до днес Нина Димитрова няма обяснение за свалянето на „РевизорЪт“ от
афиша на Сатиричния театър през 2018 година. И не би могла да има, защото
професионално обяснение да свалиш изключително успешен спектакъл няма.

13

„РевизорЪт“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор: Нина Димитрова (2019)

За този момент Нина Димитрова си спомня:
„Беше септември 2018 година. Започваше третият сезон на „РевизорЪт“
в Сатиричния театър. На 10 септември 2018 година, помня точно датата,
ми звънна много притеснен един от актьорите в спектакъла, за да ми каже,
че е научил от „достоверно лице“ в Сатиричния театър, че спектакълът е
свален от репертоара. Свален, без да е издадена заповед за свалянето му, без
предупреждение и без обяснение. В края на вече изминалия сезон 2017-2018,
през който спектакълът получи куп награди, имах уверение от директора на
Сатиричния театър Калин Сърменов, че спектакълът остава в репертоара и
след като студентите завършат НАТФИЗ. И изведнъж – свален! Поисках среща
със Сърменов. На тази среща той отрече да е свален спектакълът и обеща през
октомври, след като минат няколкото предвидени премиери в Сатиричния
театър, да продължим разговора. През октомври разговор не се състоя, колкото
и да настоявах такъв да се проведе и да се изясни какво се случва със спектакъла.
Очевадно беше, че спектакълът е свален. Само не разбирах защо това се върши
тихомълком и не се казва в прав текст. Дванадесет току-що завършили НАТФИЗ
млади артисти живееха в очакване да узнаят съдбата на „РевизорЪт“ и хранеха
надежда да продължат да играят спектакъла. Но това не им се случи. Стана
повече от ясно, че Сатиричният театър няма желание за разговор относно
„РевизорЪт“. Тогава помолих Сърменов да пусне официална заповед за свалянето
му от сцена, за да имам право да го преместя в афиша на Театър „Кредо“ и да
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може да се играе на друга сцена. Без тази проста хартийка, окачена за кратко на
таблото на служебния вход на Сатиричния театър, не можех да направя нищо
за бъдещето на спектакъла. Обясних това на Сърменов и многократно го молех
да пусне тази заповед. Отново мълчание. Тогава се наложи да потърся помощта
на Станислав Семерджиев, ректора на НАТФИЗ, тъй като „РевизорЪт“ беше
копродукция между двете институции – НАТФИЗ и Сатиричния театър. С
помощта на ректора заповедта на директора на Сатиричния театър изтече по
факса на НАТФИЗ 15 минути след като Станислав Семерджиев се обади на Калин
Сърменов. Семерджиев даде съгласие да пренеса спектакъла в Театър „Кредо“, за
да могат възпитаниците на НАТФИЗ да продължат да го играят. Благодарна
съм на ректора за помощта и за жеста, който направи към мен и студентите,
за да продължим спектакъла. Калин Сърменов се съгласи да даде безвъзмездно
част от декора и всички костюми от „РевизорЪт“, за което му благодаря. За
съжаление, той не даде конструкцията, на която се крепи цялата сценография и
без която нямаше как да се играе спектакълът на друго място. Това означаваше
да се направи отново. А тя струваше хиляди левове. Тази конструкция бе
направена от Сатиричния театър за участието на спектакъла на фестивала
във Враца, на който „РевизорЪт“ получи 4 награди ̶ във всички категории, без
категорията за женска роля. Благодаря на театралния критик Светла Бенева
за това, че селекционира и даде шанс на „РевизорЪт“ да участва на единствения
фестивал, който записа в кратката си биография.“

„РевизорЪт“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор: Нина Димитрова (2019)
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Нина мълчи известно време замислено и след това продължава разказа си:
„И така, с костюмите и част от декора, без най-важната част от него –
огромната метална конструкция, най-важната и скъпоструваща част от него,
без която спектакълът не може да се играе, петнадесет човека от екипа на
„РевизорЪт“ се оказахме на улицата, без да знаем как да продължим нататък. И
на този мой спектакъл не му провървя. Със свалянето на „РевизорЪт“ от афиша
на Сатиричния театър броят на погребенията на мои спектакли се увеличи с
още един. Тогава предложих на откритата сцена „Сити Марк Арт Център“ в
София да приюти дванадесетте млади артисти, двамата млади сценографи
и спектакъла, който те искаха да продължат да играят. Благодарна съм на
Христо Киров, Теодора Кирова и на целия екип на „Сити Марк Арт Център“, че
приеха спектакъла и всички нас с отворени обятия и в продължение на сезон
и половина милееха за него и ни подкрепяха. Огромната желязна конструкция
на „РевизорЪт“ бе направена отново, с подкрепата „Софарма трейдинг“.
Благодарна съм на Димитър Димитров, директор на „Софарма трейдинг“ и
неговия заместник Венцислав Маринов, че откликнаха на молбата ми за помощ
и направиха възможно връщането на „РевизорЪт“ на сцена през март 2019
година, вече в афиша на Театър „Кредо“.

„РевизорЪт“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор: Нина Димитрова (2019)

16

Нина Димитрова възкресява и този спектакъл на Театър „Кредо“ и той
продължава живота си на сцената на „Сити Марк Арт Център“ в София.

Първият ден на екипа на „РевизорЪт“ на новата сцена (2019)

С помощта на бащата на актрисата Елица Костова, декорът е докаран
на новата сцена. Снимките са запечатали усърдието на младите артисти да
продължат „РевизорЪт“.
Фото моменти от връщането на спектакъла „РевизорЪт“ в афиша на
Театър „Кредо“ през 2019 година
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Актьорите сами монтират и демонтират огромната метална
конструкция на декора с часове преди и след всяко представление. И
въпреки тежката и отговорна задача да се грижат сами за построяването
и безопасността на декора, те се забавляват, докато носят, сглобяват и
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разглобяват тежките метални части на конструкцията. И „РевизорЪт“
продължава да се играе с огромен успех и на новата сцена в „Сити Марк Арт
Център“ в София.
Девизът на екипа на „РевизорЪт“ е една реплика от спектакъла: „Ако ще
е тържество, тържество да бъде!“, която те казват преди началото на всяко
представление, събрани заедно в кръг на сцената и започват „спектакълатържество на младостта и таланта“, както казва Нина.
Благодарение на огромните общи усилия на екипа и на всички, които се
притичват на помощ за връщането на спектакъла на сцена, тържеството
„РевизорЪт“ започва отново. В тържество се превръщат не само премиерните
представления, за които отново билетите са изкупени светкавично, но и
всички представления след възродителната премиера и на този спектакъл на
Нина Димитрова, създаден от нея за друг театър и възроден от нея в Театър
„Кредо“.
Снимките от момента на Възкресението на „РевизорЪт“ през 2019 година
са запечатали радостта от тържественото му завръщане на нова сцена.
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Пандемията от Ковид 19 през 2020 година се оказва пробен камък за
издръжливостта и предаността на актьорския екип към спектакъла и решава
съдбата на „РевизорЪт“. Спектакълът повторно слиза от сцена. Този път
окончателно. И причината този път е ясна, за разлика от и до днес неясната
причина, поради която спектакълът е свален от афиша на Сатиричния театър
през 2017 година.

РевизорЪт“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор: Нина Димитрова (2017)
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Причината за повторното и окончателно спиране на „РевизорЪт“ Нина
Димитрова назовава простичко:
„Единственото нещо, което не можеш да замениш лесно в спектакъл на
независим театър, е артистът. От неговата професионална етика и морал,
преданост към спектакъла и уважение към екипа, който го е създал, зависи
съдбата на всеки спектакъл, създаден на свободна сцена. Свободното творчество
не е „лъжица за всяка уста“, както казва лудият в „Дневникът на един лед“ на
Гогол. Наистина трябва да си много изперкал, за да правиш независимо изкуство
в България.“

„РевизорЪт“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор: Нина Димитрова (2019)
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През февруари 2020 година е изиграно последното представление на
„РевизорЪт“. След пандемията Нина Димитрова прави опити да възстанови
спектакъла, но те се оказват безуспешни. Мускетарското единство на
създадения от нея на сцената забележителен актьорски ансамбъл в „РевизорЪт“,
на който всички се възхищават, се пропуква. Екипът на спектакъла се разделя.
Нина Димитрова остава с няколко тона желязна конструкция, изработена година
по-рано, за да продължи да се играе „РевизорЪт“. Тези тонове желязо лежат
струпани две години в „Сити Марк Арт Център“, докато накрая, през септември
2022 година Нина Димитрова е помолена да изнесе костюмите и декора на
„РевизорЪт“ от последната сцена, на която е игран спектакълът. Желязната
конструкция на машината „РевизорЪт“ е струпана в двора на приятели на Нина,
костюмите и реквизита тя прибира у дома си. И въпреки всичко, ù се иска да
вярва във Възкресението и на този спектакъл на Театър „Кредо“.

Тъжно е, че един уникален „Ревизор“, чиято различност започва още от
заглавието на спектакъла с добавеното -Ът в него, не може да продължи да радва
публиката. Затова нека разкажем за този ярък, цветен, смешен и натъжаващ с
истините за човека и обществото спектакъл, изваждаш по очарователен начин
на сцената нищожни хора с нищожни страсти и оставящ горчивина след смеха,
когато осъзнаеш, че всъщност през цялото време си се смял не на Гоголевите
герои, а на себе си.
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„РевизорЪт“ на Театър „Кредо“ е създаден по едноименната пиеса на Н. В.
Гогол, която се счита за връх в неговото творчество и е един от шедьоврите
на руската и световна класика.
„Реших да събера на едно място всичко най-лошо в Русия… всички
несправедливости и да се надсмея над всичко това наведнъж“, казва за пиесата
си Н. В. Гогол и добавя: „Моята пиеса е огледало, което поставих пред зрителя,
в което се отразява цялата греховната човешка природа, низост, аморалност,
цялата глупост и невежество на човека, който се кланя раболепно на всичко
властно заради изгода.”
Нина Димитрова на свой ред поставя огледалото на Гогол пред зрителя.
В интервю от 3 март 2019 година във вестник „Стандарт“, тя приканва и
днешният човек да се огледа в него с идеята:
„Да се посмеем, господа, на абсурдите и уродствата на ежедневното
си съществуване, на себе си, на собствената си греховна природа“ и да чуем
съвестта си, защото именно тя е оня ревизор, който според Гогол „идва
преди гроба“. И него никой не може да го подкупи. Огледайте се! Посмейте се!
С уговорката, направена от Гогол: „Ако ти е крива мутрата, не се сърди на
огледалото!“
Именно след като осъзнаваш, че може и твоята мутра да е една от
отразените в сценичното огледало на „РевизорЪт“ на Нина Димитрова,
се появява оня горчив привкус в края на спектакъла. А това значи, че Нина
Димитрова, която знае и стриктно следва указанията на Гогол за пиесата, е
направила „обществената“ комедия, на която авторът ù възлага благородната
мисия да ревизира обществото.
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За мисията на своя спектакъл Нина Димитрова споделя:
„РевизорЪт“ е „дяволски смешна“ история за „нищожността на
нищожните хора“ и духовната деградация на обществото, обладано от
страст за притежание на постове, власт, пари и слава. Моят спектакъл
„РевизорЪт“ е театрална игра на група овластени мошеници, които, водени
от страха от наказание за извършените от тях престъпления по служба,
сами си измислят ревизор и сами си играят на ревизор. И в тази игра лъсват
страшни истини за тъмната страна на човека и света, в който живеем. Със
своя спектакъл предложих на зрителя да надникне в отражението на „тъмната
страна на собствения си духовен град“ и да направи ревизия на „сборния град“ на
собствените си ниски страсти с помощта на „излитащия от светлата природа
на човека благороден смях“. Дадох на Смеха ролята, отредена му от автора
– на абсурдния, невидим, но най-страшен ревизор, който прави истинската,
невидима и абсурдна ревизия в тази пиеса и изважда на показ скритите язви,
разяждащи човека и обществото. Този невидим герой кара зрителя да се посмее
на себе си и неусетно го подтиква към саморевизия. Абсурдната невидима
ревизия, предложена от Гогол, е гениален ход на автора, който е проумял, че
когато всеобщата духовна и социална разруха стигне до онази абсурдна точка
на необратимост, когато нищо вече не може да стресне човека, само абсурден
ревизор може да го уплаши. И този ревизор е Смехът ̶ истинският ревизор в
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комедията, не онзи, който се очаква и който идва в края на пиесата. Смехът,
„от който се страхува всеки, даже и този, който вече от нищо не се бои“, както
сам казва Гогол. Не е случаен страхът на Градоначалника в края на пиесата, че
някой драскач „ще изтъпанчи“ резила им в някоя комедия и ще станат за смях.
И този страх е по-голям от страха от истинския ревизор и наказанието за
извършените престъпления по служба.
С идеята за спешната нужда от ревизия на „духовния град“ на всеки
човек и за очистване на „сборния духовен град“ на цялото общество, направих
този спектакъл. И с надеждата, че като види отражението на собствената
си „мутра“ в огледалото на „РевизорЪт“, зрителят ще проумее личната
си отговорност за това, в какво общество живее и ще направи своята
персонална духовна ревизия, защото от нея зависи духовния порядък на света,
в което живеем. Моралната пандемия на днешното ни общество е резултат
от немарливостта на всеки отделен индивид към собственото му „духовно“
здраве. Затова, подобно на Гогол, и аз със спектакъла си си поставих за цел
да изправя зрителя пред огледалото на неговата собствена съвест и чрез
пречистващия Гоголев Смях да го накарам да направи ревизия на самия себе си.
Не знам дали съм успяла, но поне се постарах, както казва Гогол, „с тяло и душа“.

РевизорЪт“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор: Нина Димитрова (2019)
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Нина Димитрова брилянтно успява да изпълни мисията си с „РевизорЪт“ и
доказва колко този гениален Гоголев текст е актуален и днес, близо 200 години
след премиерата му на 19 април 1836 година в Александринския театър в гр. Санкт
Петербург. Светът не се е променил, затова и тази пиеса не слиза и до днес от
световните сцени. И в началото на 21 век тя продължава да звучи актуално и
страшно. В постановката на Нина Димитрова, която се придържа строго към
инструкциите на Гогол за пиесата, страшното и актуалното е поднесено по
изключително забавен, цветен и ярък начин. Персонажите в нейния спектакъл
са сякаш извадени от Комедия дел арте със своите костюми, грим, жестове
и мимики и тяхната нищожност и нелепост изглеждат още по-абсурдни,
благодарение на приложената в постановката клоунска методология. Именно
клоунадата като основен постановъчен метод, използван от режисьора, прави
историята толкова ярка и цветна. Клоунският поглед към творчеството на
Гогол е открит от Нина Димитрова в „Шинел“ и успешно е приложен от нея
след това и в „Дневникът на един луд“.

„РевизорЪт“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор: Нина Димитрова (2017)
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Нина Димитрова нарича Гогол „най-големият клоун в световната
литература“ и обяснява основанията за избора на клоунадата като
постановъчен метод в „РевизорЪт“:
„За избора на театралната клоунада като методологичен подход при
постановката на „РевизорЪт“, водещото ми съображение беше особената
природа на Гоголевия смях – единственият положителен герой в комедията, за
който авторът казва: „Съжалявам, че никой не забеляза честното лице, което
беше в моята пиеса. Да, имаше едно честно, благородно лице, което действаше в
нея през цялото време. Това честно, благородно лице беше Смехът.“ Именно чрез
този невидим герой, който не фигурира в списъка на действащите лица, чрез
необичайния положителен герой в комедията си, Гогол „инкогнито“ управлява
цялата комедия отвън, въоръжен с най-силното оръжие ̶ смеха. Авторът
подчертава, че неговият смях не е злобен и не цели да унижава или обижда човека,
а да пробуди човека и да го пречисти. А очистителен е само добронамереният
смях и той може да излети само от „светлата“ природа на човека. Такава светла
природа притежава клоунът ̶ чистото, детско начало у всеки от нас. И само
клоунът има дарбата и способността да се смее безкористно и човеколюбиво.“

„РевизорЪт“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор: Нина Димитрова (2019)
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Героите в „РевизорЪт“ на Театър „Кредо“ са ни безкрайно симпатични и
това също се дължи на приложения от Нина Димитрова клоунски подход при
решението на образите.

„РевизорЪт“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор: Нина Димитрова (2017)
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За работата с артистите по създаването на образите на техните
герои, Нина Димитрова споделя:
„При определяне на постановъчната методология в спектакъла съм
се водила и от още едно важно указание на Гогол за героите в „Ревизор“:
„Хората са добри, лоши са техните страсти“. Това е важна изходна позиция
за разбирането на образите в пиесата и за изграждането им в спектакъла.
Гогол не осмива човека, той скърби за човека в „Ревизор“, защото вижда
безсилието на доброто и светло начало у него пред пагубната страст
за притежание. Гогол осмива страстите, които разяждат човек, а не
самия човек. Макар да са мошеници, лъжци и престъпници, героите в
„Ревизор“ са хора и човешкото в тях трябва да бъде защитено. Негов
защитник в спектакъла „РевизорЪт“ е клоунът. Аз разделям в образа на
героя човека от страстта му чрез изграждане на образите в спектакъла
от позицията на клоуна. Клоунът като основа на всеки образ гарантира
присъствието на човешкото и светлото у всеки герой, независимо от
неговите цели, действия и мотивации. Защото те са продиктувани от
страстта и каквито и престъпления и низости да върши героят, той
не престава да бъде по същество клоун, тоест светъл, чист и човечен.
Затова първата стъпка в работата ми с артистите беше насочена
към това всеки да намери собствения си клоун. Стъпил здраво на клоуна,
артистът пристъпва към изграждане на своя персонаж, тоест към
изграждане на логиката на персонажа през клоуна. Какъвто и персонаж да
играе един актьор, той сменя само логиката му, но не и клоунската му
същност. „РевизорЪт“ е клоунска игра, в която всеки клоун в нея преследва
своя страст, но винаги си остава клоун, винаги си остава голямо, добро,
играещо дете. И спектакълът се превръща в радостна и забавна детска
игра на ревизор и игрова защита на човешкото в човека. Разбира се, аз
умишлено никога не споменах пред артистите думата „клоун“, за да не
предизвиквам у тях асоциация с познатите клоуни с червени носове на
цирковата арена. Защото има съществена разлика между цирковата и
театралната клоунада, между цирковия и театралния клоун. Старах се
постоянно да ги карам да са наивни като деца, безпомощни през страха, че
ще ядат бой за белята, която са направили, също както героите на Гогол
треперят от страх пред задаващия се ревизор и наказанието, което ще
последва за престъпленията и злоупотребите им със служебното им
положение.“
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„РевизорЪт“ е вълнуваща и динамична постановка. Режисьорската
концепция на Нина Димитрова е да представи пиесата по възможно найжизнения и забавен начин. Впечатляващи са ритъмът и енергията, които
демонстрират актьорите два часа и двадесет минути без антракт на
сцената. Тази силна енергия заразява зрителите от началото на спектакъла
и ги държи до самия му край. Както споделя Нина Димитрова в свое интервю
пред БТА, нейният спектакъл „разчита на младостта. Той е един своеобразен
празник на младостта, на буйната енергия, на актьорската всеотдайност“.

„РевизорЪт“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор: Нина Димитрова (2019)
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„РевизорЪт“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор: Нина Димитрова (2019)

Целият спектакъл е като танц със сложна хореография. Но тя не е
поставена от хореограф. Тя е родена от изградения от режисурата усет у
артистите към формата и физическото им съществуване на сцената.

42

„РевизорЪт“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор: Нина Димитрова (2019)

„РевизорЪт“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор: Нина Димитрова (2019)

Нина Димитрова казва, че най-важното е „да научиш артиста да рисува
с тялото и душата си“ и това се е старала да постигне в „РевизорЪт“ – да
събуди художника у всеки един от своите артисти. „Природата е най-великият
художник“, казвала нейната учителка Юлия Огнянова. Именно „подключената“
творческа природа на артистите в този спектакъл, ги прави хореографи на
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собствената им физическа партитура. Елегантност, финес и чистота на
физическия жест и физическата партитура на всеки от образите отличава
„РевизорЪТ“ на Нина Димитров от всички познати досега „Ревизор“-и.

„РевизорЪт“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор: Нина Димитрова (2019)

Въпреки бесния ритъм на спектакъла, който не се нарушава нито за миг,
действието не е стегнато в смисъла на строго следващо определени стъпки,
така че да изглежда рамкирано. В този спектакъл режисурата е дала простор
на актьорската импровизация. Тя е възпитавана от Нина Димитрова у младите
изпълнители в продължение на месеци целодневна работа. Въздиганията и
паденията на героите са изразени ярко, с деликатна хиперболизация, която
предизвиква мигновената реакция на зрителя. Смехът звучи в залата
през цялото време. Смях, който накрая оставя горчив послевкус. След
инстинктивното изсмиване идва натрапчива мисъл – това голямо огледало,
поставено като увеличителна леща през нас на сцената, отразява в детайли
реалността и в нашето битие днес.
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„РевизорЪт“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор: Нина Димитрова (2019)

И тук, както и във всички спектакли на Театър „Кредо“, не може да не се
отбележи сценографията. Сценографията и костюмите в „РевизорЪт“ са дело
на Юлиана Войкова-Найман и Борис Далчев, но почеркът на Нина Димитрова и
позната „Кредо“ марка и стил са налице.

„РевизорЪт“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор: Нина Димитрова (2019)
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Нестандартният начин, по който е решено пространството, създава
усещането за мистичност и преходност. Всичко се движи и променя
пространството за секунди, една картина се появява и изчезва, сякаш никога не
е съществувала. Пред очите ни сякаш се разлиства книга, от чиито страници
изскачат триизмерни картини. Подвижната сценографията от десет греди,
които се движат на пет релси, прави пространството разтегливо, то се
отваря и затваря с лекота. Само с едно приплъзване на гредите по релсите на
сложна конструкция и картините изникват с магическата лекота, характерна
за сценографията на всички спектакли на Театър „Кредо“. Условността,
присъща на „Кредо“, която можем да видим и в този спектакъл, не дава на
зрителя буквална визуализация на нещата, а кара въображението му да работи
в синхрон с актьорите, създаващи и в този спектакъла, като магьосници,
всяка следваща сцена пред очите му. Сцената добива облика на куклена къща,
пълна с живи кукли. Както споделя Нина Димитрова, самият Пушкин е нарекъл
героите в „Ревизор“ „кукли с душа“ и този ефект е търсен от нея.

„РевизорЪт“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор: Нина Димитрова (2019)

Впечатляващи и неочаквани са възможностите на сценографията.
Движението на тези греди се простира много по-далеч от това, просто
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да бъде оформена една стая с четири стени. Чрез умелото балансиране
между буквалното, условното и въображаемото, пред зрителя се откриват
предмети и пространства: спалня, параклис, люлка, голяма зала за събития,
изпълнени от живот благодарение на актьорите, които блестящо си служат
с възможностите на сценографията. Така тази куклена къща оживява и
заблестява пред зрителя.

„РевизорЪт“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор: Нина Димитрова (2019)

Всяка промяна на сцената се случва естествено, актьорите се движат полеки от перце. За миг дори не се чува тропване или изскърцване, те се движат
на пръсти. Както споделя Нина Димитрова, това е едно от указанията на
Гогол и едно от изискванията ù към актьорския състав – да се движат леко
и безшумно. Това изискване тя обяснява с тона на спектакъла, който нарича
„тиха експресия“. При тази тиха експресия се разкрива един много добре
подготвен, репетиран и усвоен механизъм, който се случва като една добре
изиграна партия шах.
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„РевизорЪт“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор: Нина Димитрова (2019)

Минималистичното решение за сценографията и работата с нея
позволява на актьорите да изведат характера и поведението на персонажите
си още по- ярко и да накарат всичко около тях да оживее.
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„РевизорЪт“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор: Нина Димитрова (2019)

Костюмите в „РевизорЪт“ също спомагат за яркостта и гротескната
визия на целия спектакъл. Те са пищни, многоцветни и ясно подсказващи кой къде
се намира в йерархията на малкото уездно градче. Градоначалникът е с червен
мундир, мундирите на чиновниците са в типичния за епохата на Гогол зелен цвят,
а двамата безлични помешчици-клюкари Бобчински и Добчински са в сиви фракове.

„РевизорЪт“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор: Нина Димитрова (2019)
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Само Хлестаков е в стилно черно. Този цвят има своето обяснение,
въпреки, че началната сцена, в която се задава кода защо главният герой е
облечен в черно, отпада от спектакъла с цел той да се съкрати, за да се играе
без антракт.

„РевизорЪт“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор: Нина Димитрова (2017)

Нина Димитрова разказва за тази отпаднала и толкова любима на
актьорите сцена:
„В първо действие Градоначалникът казва, че цяла нощ сънувал „два плъха,
черни, неестествено големи“, които дошли в съня му, „подушили и се пръждосали“.
Тази реплика аз превърнах в начална сцена на спектакъла. Той започваше тихо
и спокойно със съня на Градоначалника, който хърка под бяла завивка в голямо
легло, а огромните греди отстрани леко и спокойно се полюшват като завеси,
подухвани от нощния ветрец. И изведнъж, в спокойната нощна тишина,
Градоначалникът се стряска от кошмарен сън, в който на сцената нахлуват два
огромни плъха – двама актьори в черни фракове с умишлено издължени пешове,
приличащи на миши опашки. Единият от двата плъха е Хлестаков, мнимият
ревизор, който ще се появи и ще заблуди всички в уездния град Н. Другият е
истинският, който така и не се появява на сцената, но идването на който
задвижва машината на комедията. Единият трака с белезници, а другият шляпа
с бич. Страхът на Градоначалника от възмездието за „греховцете“ му по служба
се материализира в съня му. Сцената завършва с гонитба, при която плъховете
се опитват да заловят Градоначалника. Сценографията също участва в тази
гонитба на живот и смърт. На сцената настъпва организиран хаос от гонещи
се човешки фигури и движеща се сценография, докато пропеят първи петли и
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изпотеният от ужас градски първенец се събуди и открие писмото, изпратено
му от доверено лице за предстоящата визита на ревизор от Петербург. Тази
сцена продължаваше 6 минути на музиката на гениалния композитор Алфред
Шнитке, която избрах да звучи в спектакъла. Актьорите положиха гигантски
усилия и хвърлиха много труд да я направят перфектно. Тя даваше страхотно
ударно начало на спектакъла. Но за съжаление, ден преди премиерата ми бе
дадена заповед да съкратя спектакъла до час и петдесет минути. На тази пиеса
само текстът се чете за четири часа. Налагаха се светкавични и драстични
съкращения ден преди премиерата на втория състав в спектакъла. Трябваше да
направя компромис с ударното начало на спектакъла си, за да изпълня заповедта
на тогавашния директор на Сатиричния театър. Тази сцена се игра само веднъж,
на премиерата на първия състав на спектакъла. Радвам се, че беше видяна поне
веднъж и че отзивите за нея бяха страхотни. Поне проверих идеята си. Не че не
знам, че сцената беше страхотна, но винаги е добре да се вслушаш в мнението
на зрителите. Винаги го правя и се съобразявам с казаното от тези, за които в
крайна сметка се прави спектакълът – зрителите.“

„РевизорЪт“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор: Нина Димитрова (2017)
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В историята и на този спектакъл, както и на всички други спектакли на
Театър „Кредо“, има нещо символично, че случващото се на сцената и в живота
странно се преплита. Страстите, смешно и забавно отразени на сцената в
огледалото на „РевизорЪт“, не се оказват толкова смешни в реалността. Те
погубват един блестящ спектакъл.

РевизорЪт“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор: Нина Димитрова (2019)

„Шумните дни“ на „РевизорЪт“ се оказват преброени. Този спектакъл на
Нина Димитрова няма шанса на другите три възкресени спектакъла на Театър
„Кредо“. Тържеството на този спектакъл свършва през февруари 2020 година
с последното му представление на сцената на „Сити Марк Арт Център“ и с
последните френетични аплодисменти на публиката за него.
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Нина Димитрова с Павел Емилов и Денис Хаят, двамата брилянтни изпълнители на
ролята на Хлестаков в „РевизорЪт“ по Гогол на Театър „Кредо“ (2019)

Тази страница от историята на Театър „Кредо“ се затваря завинаги,
оставайки спомена за тържеството на „РевизорЪт“ по Гогол на Театър
„Кредо“.

Финал на „РевизорЪт“ по Гогол на Театър „Кредо“, режисьор: Нина Димитрова (2020)
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