Бюлетинът на “Танцова работилница”
Брой 1, септември 2012

В този брой...

Бюлетинът на “Танцова работилница”



Първата есенна “Танцова работилница”

Издава Фондация “Танцово изкуство – Илиев”



Рубрика “На прицел”:
Интервюта с преподавателите в есенната
“Танцова работилница 2012”

Адрес: П.К. 1099, София 1000



Рубрика “(Не)известни танцьори”:
Известни хора, за които не знаете, че са се занимавали с танци



Рубрика “Танц навсякъде”:
Присъствието на танца в различни сфери на живота ни



Хората с увреждания – и те танцуват!



Характерни танци в САЩ: Интервю с Петър Илиев



“Работилница за танци и мечти”:
С какво помним пролетната “Танцова работилница 2012”

Тел. 0885 226012
И-мейл: info@ilievdance.org
Интернет: www.ilievdance.org
Редактор: Розалина Лъскова
Автори: Снежина Маринова, Гергана Мей,
Диана Стойкова, Силвия Симеонова

Никаква част от бюлетина не може да бъде използвана без изричното писмено съгласие на издателя. Всички права
запазени. Фoндация “Танцово изкуство – Илиев” не носи отговорност за менията, изказани в интервюта.

П
Пъ
ъррввааттаа еессееннннаа ““ТТааннццоовваа ррааббооттиил
лннииццаа””
От 10 до 15 септември 2012 г. в Националното училище за танцово
изкуство (НУТИ) в София за първи път за 5-те години на същестуване
на проекта ще се проведе есенна “Танцова работилница”. Съмишленик
и основен партньор на Фондация "Танцово изкуство – Илиев" е отново
Фондация "Америка за България".
Причините за това пилотно издание: растящият интерес и рекордният
брой от 148 танцьори, професионалисти и напреднали аматьори от
цялата страна, които се влючиха в тазгодишното пролетно издание;
изразяваното желание на участниците инициативата да се случва почесто; желанието да се даде още една възможност на младите
танцьори в България да се усъвършенстват и развиват; нуждата от
влизане във форма за новия сезон / новата учебна година.
Есенната Работилница отново ще предложи ателиета по специфични
танцови техники и репертоар в пет танцови стила: класически балет
(стил Баланчин), съвременен танц, бродуей джаз, хоп-хоп, характерен
танц.
Новото този път обаче е, че редом със световноутвърдени хореографи
от САЩ ще преподават изявени български техни колеги, сред които две
стипендиантки на Фондация “Танцово изкуство – Илиев” и Фондация
“Америка за България”.
Още за програмата на www.ilievdance.org.

На прицел

Интервюта с интересни личности от танцовия свят.
В този брой на прицел са преподавателите в есенната “Танцова работилница”.
Интервютата проведе Снежина Маринова.

Има няколко, но един от най-големите
ми е когато получих стипендия и
Преподавал в New York City
грант от The National Endowment for
Ballet, Alvin Ailey American
the Arts за класическа хореография.
Dance Center, Pacific Northwest
Не
мисля,
че
дават
вече
Ballet, Broadway Dance Center и
индивидуални
стипендии
за
т.н. Преподавател по балет и
хореографи и съм много горд от това
бродуей джаз в есенната
си постижение. Друг мой голям успех
“Танцова работилница 2012”
беше, когато получих страхотна
рецензия в Ню Йорк Таймс за един от
Научихте ли нещо ново за
първите ми балети. Всеки знае, че
себе си като хореограф и
танцьор по време на
Кой
е
най- рецензията в Ню Йорк Таймс е найпосещенията си в България?
ранният
Ви важната.
детски спомен, Ако не се занимавахте с танци, с
Не мога да кажа, че съм научил
друго
щяхте
да
се
свързан с танц? какво
нещо ново за себе си, по-скоро
занимавате?
доразвих умението да мисля и Как гледам балет по телевизията.
реагирам бързо, защото никога не знам
Коя е песента, която най-често пеете Добър въпрос. Не съм сигурен.
предварително какви ще са нивото и
Харесвам много неща. Би ми се
под душа?
броят на танцьорите. Това прави
искало да съм професионален
Обикновено не си пея под душа, но пианист. Винаги съм се интересувал и
нещата много трудни за планиране.
понякога различни песни ми изникват в от археология и исках да се
Като кое животно се виждате, докато
съзнанието. Понякога си тананикам занимавам
с
египтология.
Бях
танцувате, и защо?
класически произведения, друг път обсебен от темата. И все още съм.
Тъй като вече не танцувам, сигурно песни от мюзикъли.
Праскови или череши?
приличам на дърт козел, но когато бях
Кой е най-големият ви успех в
ученик в School of American Ballet в Ню
професионалната Ви кариера досега, Черешите са винаги най-вкусни.
Йорк (официалното училище на New
според Вас самия?

Маркъс Галанте, Ню Йорк.

Росица Терзийска,
танцова формация
“Mirage“, Русе.
Преподавател по хипхоп в есенната
“Танцова работилница
2012”
По-трудно или полесно е да работите
извън столицата като
професионалист в
сферата на танцовото
изкуство?
Предимството в София
са контактите с
различни колеги в сферата на
изкуството. 90% от състезанията се
провеждат в София, това затруднява
финансово всички състави/групи от
другите градове. Ако искаш да
участваш в даден проект – отиваш в
София. Ако искаш да участваш в
музикален клип – трябва да си в София
за кастинг. Ако искаш да си на турне –

York City Ballet),
великата
балерина Мадам
Данилова
ме
гледаше и ме
наричаше
‘момчето, което
скача
като
скакалец’. Много
обичах
да
скачам.

трябва да си в София за
тренировки, изяви. Ако не
си в София и нямаш
финансова възможност да
пътуваш, не участваш,
колкото и да си добър.

Много са, но последната е на Bruno
Mars – Runaway baby.
Кой е най-големият ви успех в
професионалната
Ви
кариера
досега, според Вас самата?

На първо място бих сложила
Като кое животно се запознанството ми с Наталия Томова,
виждате,
докато ръководител на “Мираж” – Русе танцувате, и защо?
школата, в която работя. Тя ме научи
Няма определено животно, на много и ми даде свобода да се
на което да се оприлича. развивам! На второ място е сцената –
Емоцията, хората около тя ме заведе до сърцата на хората,
теб, стилът на танцуване - до техните усмивки и аплодисменти.
След това са децата в „Мираж” –
те определят всичко.
Кой е най-ранният Ви когато те успяват, няма нищо поважно от това.
детски спомен, свързан с танц?
Първото ми участие извън Русе през
1998 година в Албена, когато бях на 11
години. Никога няма да го забравя.
Десет дни танци, море, приятели и
супер настроение.

Ако не се занимавахте с танци, с
какво
друго
щяхте
да
се
занимавате?
Щях да съм полицай, адвокат или
началник на специални части.

Коя е песента, която най-често пеете Праскови или череши?
под душа?
И двете. ☺

Живко

Желязков,

DERIDA
Dance, София. Преподавател по
съвременен танц в есенната
“Танцова работилница 2012”
От къде черпите
вдъхновение за
хореографиите и
спектаклите си?
Провокацията, от
която
започва
творческият
процес, може да
бъде предмет или
човек, чувство или
фраза. Важното е
човек да се оставя
да
бъде
провокиран. Сетивността е качество,
без което артистите не биха могли да
създават изкуство. Тя ни позволява
да опознаваме средата около нас, да
я променяме и да се адаптираме в
нея. Като хореограф се стремя да
запазя чувствителността си и да
усъвършенствам средата, с която
посланията достигат до зрителя. В
спектаклите си се опитвам да
концентрирам
вниманието
на
аудиторията в определена посока. За
мен изграждането на лична позиция
от страна на зрителя е по-важно от
това, тя да се припокрива с моето
лично виждане по определена тема.

Като кое животно се виждате,
докато танцувате, и защо?
Не
свързвам
движението
в
спектаклите
си
с
определени
животни. Ако посоката, в която
разработвам
концепцията
на

спектакъла,
предполага
подобно
сравнение и изследване, мисля, че би
било интересна провокация за мен и
танцьорите. Животните се движат по
различен начин и тяхното поведение
се определя от инстинктите им.
Начинът, по който реализират
физическото си поведение,
много често говори повече,
отколкото
вербалната
комуникация между хората.
Кой е най-ранният Ви детски
спомен, свързан с танц?
В
семейството
ми
няма
професионални
танцьори.
Въпреки това танцът присъства
в детските ми години. Спомням
си
семейните
срещи
по
различни
поводи,
на
които
възрастните танцуваха, а децата се
опитваха да следват стъпките им.
Мисля, че благодарение на тези
моменти се появи интересът ми към
танца, като средство на комуникация.
Кой е най-големият ви успех в
професионалната
Ви
кариера
досега, според Вас самия?
Не мога да определя кой е найголемият успех в моята кариера, тъй
като положителният резултат от
реализирането на всяка последна цел
е винаги най-голям спрямо момента.
Това е като в любовта, всяка
последна любов е най-голямата. В
професионалния си път бих могъл да
откроя
няколко
успеха,
които
определят
моята
посока
в
реализацията ми. Това е създаването
на
компанията
Дерида
Денс,
реализиране на доста международни

продукции, създаването на първия
център за съвременен танц в
България Дерида Денс Център и
партньорство с важни културни
организации, една от които е
Фондация "Америка за България",
благодарение на която за втора
поредна
година
реализираме
обучителни и тренинг програми.
Ако не се занимавахте с танци, с
какво
друго
щяхте
да
се
занимавате?
Първоначално
започнах
да
се
занимавам с театър. Години наред
посещавах
детската
школа
на
Николай Априлов, а след това
изучавах актьорската професия в
класа на Елена Баева в НАТФИЗ.
Тогава се появи желанието ми да се
концентрирам върху изследването на
тялото
и
възможностите
за
невербална
комуникация.
В
съвременните
форми
често
си
взаимодействат различните видове
изкуства,
което
предполага
информиране
на
артистите
в
различни посоки. Преди известно
време ми се наложи да се запозная с
компютърна програма за интериорен
дизайн. Установих, че създаването на
интериор ми доставя изключително
удоволствие. Когато ми остава
свободно време се впускам в
създаване на пространствен дизайн.
Понякога решението ми остава в
компютърната програма, но има и
доста примери, когато успявам да
реализирам идеята и в реално
пространство.

Александра ‘А-Style’ Цветкова, Dem Divas, София. Преподавател по хип-хоп в есенната “Танцова работилница”
Какво Ви даде изживяването в САЩ това лято? Изключително много, но ако трябва да обобщя с една думa, то тя ще е –
вдъхновение!
Като кое животно се виждате, докато танцувате, и защо? Със сигурност като някое митично
същество, защото танците са нещо много специално. Вътре в теб се случва една магия ...
сякаш нещо мистериозно.
Кой е най-ранният Ви детски спомен, свързан с танц? На 6 годинки. Винаги, когато роднини
или приятели на родителите ми идваха на гости, аз изнасях мини спектакли.
Коя е песента, която най-често пеете под душа? Prince – Purple Rain.
Кой е най-големият Ви успех в професионалната Ви кариера досега, според Вас самата?
Наистина не мога да определя.
Ако не се занимавахте с танци, с какво друго щяхте да се занимавате? С музика.
Праскови или череши? И двете на плодова салата! Но ако трябва да избирам кое ми е по
вкусно – череши, а кое ще ме нахрани повече – праскови.

На прицел

Интервюта с интересни личности от танцовия свят.
В този брой на прицел са преподавателите в есенната “Танцова работилница”.
Интервютата проведе Снежина Маринова.

Петър Илиев,
артистичен директор на
Фондация “Танцово
изкуство – Илиев”.
Преподавател в Pacific
Northwest Ballet, Ballet
Chicago и др.
Преподавател по
характерен танц в
есенната “Танцова
работилница 2012”
Какво “печелите” от
работата с деца –
аматьори и какво – от
работата с
професионални
танцьори?
Много различни неща ми дава работата с деца, аматьори
и професионалисти. Децата носят много енергия и заряд.
Те винаги са много искрени и вярващи. Аматьорите често
идват с определена цел и при тях е важно да се проследи
целия процес на заучаване на хореографията. При
професионалистите предизвикателството е изцяло мое.
При тях трябва да намеря границата, при която те се
забавляват и се стремят да надминат собствените си
способности.
Като кое животно се виждате, докато танцувате, и
защо?
Мисля, че в различни моменти се виждам като различни
животни, но може би най-често се виждам като жребец.
Той притежава много сила и мощ, но в същото време е

много грациозен и елегантен. Така си представям моя стил
на танцуване.
Кой е най-ранният Ви детски спомен, свързан с танц?
Най-първият ми детски спомен, свързан с танците, е
когато бях на 6 години и танцувах пред Тодор Живков в
партийния дом. Тогава Живков пожела да се запознае с
най-малкия изпълнител, който бях аз.
Коя е песента, която най-често пеете под душа?
Не си пея мнoго под душа. По-рано си тананиках под душа
песни, върху които работя или ми предстои да работя. Но
скоро не съм си тананикал.
Кой е най-големият Ви успех в професионалната Ви
кариера досега, според Вас самия?
Като танцьор имам няколко големи успеха. Един, който е
важен, е когато на 16 години изиграх ролята на Хан
Аспарух. По-късно осъзнах, че това е оставило много
трайна следа. Като хореограф e участието ми в Dance
This, една програма в Сиатъл, на която бях поканен като
гост-хореограф.
Направих
две
хореографии
–
‘LongLivingLine’ и ‘Lost in 13’, които са играни на сцена и са
видяни от многобройна публика. В момента се въртят и в
YouTube.
Ако не се занимавахте с танци, с какво друго щяхте да
се занимавате?
Сигурно щях да съм барабинст в някоя рокендрол група
или щях да се занимавам с автомобилен дизайн.
Праскови или череши?
Череши.

(Не)известни танцьори
Известни хора, за които не знаете, че са се занимавали с танци / от Снежина Маринова, снимки: altfg.com, favim.com
Пенелопе Круз. Изкусителната испанка, която спечели Оскар за ролята си във филма нa
Уди Алън “Вики Кристина Барселона”, твърди, че като малка мечтата й е билa да
танцува. 10 години се е занимавала интензивно с балет и според нея дисциплината, на
която е била научена, й е помогналa да се развие в актьорската професия. Във филма
“Девет” Пенелопе Круз изиграва ролята на сексапилната танцьорка Карла. Пенелопе
разказва, че въпреки миналото си на балерина, се е налагало да танцува усилено всеки
ден с месеци, за да се подготви. Крайният резултат е едно невероятно убедително и
сексапилно танцово представяне на Пенелопе.

(Не)известни танцьори
Известни хора, за които не знаете, че са се занимавали с танци
от Снежина Маринова, снимки: altfg.com, favim.com

Бриджит Бардо. Френската кино икона Бриджит Бардо, която е първата не-англоговоряща
актриса, добила световен успех, също се е заниамвала интензивно с танци като малка. Тя
завършва Консерваторията в Париж и е известна с това, че неизменна част от нейния гардероб са
типични за танцовата зала дрехи, като клинове и подобни на пачки полички. През 1965 г. актрисата
моли Роуз Репето, известна дизайнерка на балетни обувки, да й сътвори обувка, която да е
елегантна като тези в балета, но и да е подходяща за ежедневно ходене. Резултатът е и до днес
популярните обувки тип пантофки. Страстта към танца у Бардо личи не само в гардероба, но и във
филмите й, където тя често танцува в различни стилове.

Танц навсякъде
Присъствието на танца в различни сфери на живота ни / от Снежина Маринова и Розалина Лъскова
Повечето от нас са свикнали да мислят за танца като изкуство, представяно на сцена или като любимо занимание. Но
мотото на 21-ви век, което ни подтиква да мислим извън пределите на кутията, е стимулирало интегрирането на танца
в различни сфери на живота. Ето няколко примера, които показват, че танцът има много важно приложение извън
очертанията на изкуството.
В социалните среди
Използването на танца в училище или в различните общности доказано има позитивен ефект върху участниците. В
множество държави се провеждат проекти със социална насоченост, които използват танца като основно средство за
работа и комуникация. Провежданата в Англия програма CASE: Culture and Sport Evidence има за цел да докаже, че
изкуствата могат да влияят върху интелектуалното, физическото и социалното развитие на хората. Проектът натрупва
голямо количество научни статии, които доказват, че изкуствата и спортът в училище ще подпомогнат позитивното
развитие на младите хора и на тяхното отношение, както към света, така и към самите себе си.
Пилотен за България проект стартира Фондация "Танцово
изкуство – Илиев" и нейният основател и артистичен директор
Петър Илиев с ученици от 103-то Основно училище в кв.
Филиповци, София. В периода 20 март – 15 април 2012 г. Петър
Илиев разработва хореографията "Машинен танц" с 21 деца,
които избира от над 50 желаещи в училището. Танцът е подготвен
само за 6 репетиции и с него е открит големият танцов спектакъл
"Sneak Peek", с който на Великден в Музикалния театър завършва
пролетната програма "Танцова работилница 2012". Децата от 103то ОУ не просто за първи път стъпват в Музикалния театър, но и
се изявяват на сцената му редом с участниците в “Танцова
работилница” – ученици в националните училища по изкуствата,
студенти по танцов театър, млади професионалисти от Операта и
Музикалния театър, представители на различни танцови школи.
Този кратък пилотен проект показва как деца в риск могат да бъдат
спечелени за изкуството; да бъдат мотивирани да постигнат
определен резултат, независимо от пречките около тях; дава им
самочувствие, че могат да реализират нещо, за което само са
мечтали; докосва ги до вдъхновяващ пример-лидер и до различен
подход на работа и преподаване.
Хореографът Петър Илиев има дългогодишен опит с подобни танцови
социални и образователни проекти в САЩ. В България Фондация
"Танцово изкуство – Илиев" смята да доразвие и разшири пилотния
проект от Филиповци с различни други училища.
В следващите броеве четете за танца в медицината, в новите
технологии, в бизнеса и др.

Хората с увреждания – и те танцуват!
от Снежина Маринова / снимка източник: stpetersburg-deluxe.com
Когато си представяме един танцьор, в съзнанието ни изникват
картини, рисуващи високи скокове, бързи преходи и непрекъснати
линии. Сещаме се за грациозните балерини, чиито движения са
толкова плавни и естествени, че сякаш ги носят във въздуха.
Бързината и категоричността на хип-хоп изпълнителите неизменно
ни кара да усетим ритъма. Танцьорите ни разказват тези истории с
помощта на тялото си – грациозни ръце и силни крака. Изкуството
се състои в действието и следователно в красотата и мобилността
на тялото. Но какво става, когато едно физически или умствено
ограничено тяло танцува? То все още ли принадлежи на танцьор
или само физическото съвършенство и абсолютен контрол върху
тялото могат да заслужат това прозвище? Следващите няколко случая ще ви дадат възможността сами да
прецените. Те всички са на хора, занимаващи се професионално с танци, въпреки физическите и умствените
си ограничения, и са пример, че ‘не мога’ е израз, който няма никаква стойност.
Идеята за прекрачване на бариерите на физическото съвършенство в танца датира от края на 60-те години, когато
преподавателката по танц Хилде Холгер учи сина си със синдром на Даун да танцува. Това я кара през 1969 г. да
осъществи спектакъл, в който участват танцьори със забавено умствено развитие. В последствие един от студентите
на Холгер, Волвганг Станге, се вдъхновява от нейната работа и създава трупа, която се занимава с ‘интегрирани’
танци, наречена Amici Dance Theater Company. Интегрираните танци, включващи и хора с увреждания, набират
скорост и публика през 80-те години, което води до отварянето на много нови специализирани театри като DV8
Physical Theater в Лондон и AXIS Dance Company в Калифорния.
Може би един от най-известните примери за танцуваща трупа, съставена от хора с увреждания, е китайският
ансамбъл ‘My Dream’, който гостува в България през 2010 г. Танцът на Хилядоръкия Бодхисаттва е найвпечатляващата им хореография, която е пресъздадена от 21 китайки със слухови увреждания. Въпреки че не чуват
музиката, те усещат нейните вибрации и създават безпроблемно впечатлението, че техните 42 ръце принадлежат на
едно златно божество. Трупата е съставена от хора с физически, слухови и зрителни увреждания и е радвала
публиките на повече от 60 държави с посланието си за любов и надежда.
Една друга впечатляваща история е тази на Дейвид Туул (David Toole), който танцува, използвайки само ръцете си.
Дейвид се ражда с крака, кръстосани под тялото му. Когато е на 18 месеца лекарите взимат решение да ги ампутират,
за да се позволи по-лесното му придвиждане. От тогава Дейвид ходи на ръце или използва инвалидната си количка.
След деситилетие работа като пощальон Дейвид решава да посети танцова работилница, която променя завинаги
кариерата и живота му. Танцувайки само с ръцете си, Дейвид обикаля света с утвърдената британска танцова трупа
DV8. Той танцува професионално вече от 20 години и е посетил множество интернационални фестивали, където е
бил част от интегрирани трупи, поставящи спектакли с хора с умствени и физически увреждания.

Характерни танци в САЩ
Интервю на Гергана Мей с Петър Илиев
От девет години Петър Илиев, артистичният директор на Фондация „Танцово Изкуство – Илиев”, преподава
характерни танци в интензивните летни курсове на два от най-престижните американски балети: Пасифик
Нортуест Балет в Сиатъл и Балет Чикаго. Разговаряме с него за работата му с младите американски
балетисти: за същността на неговия труд, за предизвикателствата в общуването му с учениците, за опита,
който е натрупал, и за бъдещите му планове.
Гергана Мей: Аз имах удоволствието преди години да вляза и да
наблюдавам работата ти в два от часовете в Пасифик Нортуест Балет в
Сиатъл. Това беше в началото на кариерата ти като преподавател по
характерен танц. Единият час беше с момичета, другият – с момчета.
Бях много впечатлена. Например, от около двайсет балерини
(тинейджърки, които сигурно през по-голямата част от живота си са
учили балет), само една успя да чуе и да откликне на синкопиран ритъм
– нещо, което, според мен, почти всеки българин бързо би успял да
улови. Момчетата пък се затрудняваха с елементи от шопския танц, на
пръв поглед не-трудна технически материя, но пък предизвикателство
за тях. Как се справяш с тези техни затруднения? Как се разви работата
ти като преподавател през годините?

Петър Илиев: Да, работата ми през годините наистина
много се разви – неминуемо. Това, което днес правя, е
доста различно от началните години. Аз непрекъсно
споделям моя подход с талантливите млади хора от цял
свят (но предимно от Щатите, разбира се), които влизат
в моите класове и не знаят какво да очакват. Казвам им,
че това което, като цяло, се опитвам да постигна, е те да
бъдат по-освободени и да използват натрупаната си
техника. Това, което аз искам да им дам, е да ги науча
да използват техниката, която непрекъсно придобиват в
класическия балет или модерния танц, да я
съсредоточат в един стил танц – характерния. В моите
класове правя една много малка среда. Среда,
достатъчна само, за да ги запозная с елементарните
движения, които те ще използват малко по-късно.
При балетистите по принцип всичко е изпълнено във
въздуха, високо, и поради това те са много стегнати. За
тяхната техника трябва да си много здрав и стегнат, а не
отпуснат. Тръгваш наистина от плие, но то е само, за да
направиш движението във въздуха. При характерния
танц, в моя стил на преподаване, е точно обратното. Уча
ги да станат много по-плавни, движенията да преливат
едно в друго, а не да са насечени. Танцът да не е
комбинация от отделни насечени елементи, а да
преливат по-плавно един в друг, да не се разбира къде
свършва единия и къде започва другия. В класическия
балет балетистът излиза и застава в поза, прави някаква
вариация във въздуха, която е много техническа, и пак
застава в поза, след което следва друга вариация, пак
поза и така нататък. Те всички са изпълнени с много
сила и много техника, много тяло и много във въздуха. В
характерния танц е точно обратното. Искам да ги
направя много по-плавни и доста да ги приземя. Аз също
обичам скока в танца. Смятам, че това е найсъвършеното нещо, което ние можем да правим, защото
го правим и във времето. Това е най-същественото нещо
за един танцьор – да се бориш против гравитацията. Но
в етническия танц е друго. Затова казвам на учениците,
че искам да са като „гъвкава стомана”, т.е. движенията
им да са перфектни – изключително изчистени и
прецизни, и да ги изпълняват с много сила, но в същото
време тази стомана, за да не се счупи, трябва да е
гъвкава, т.е. нещата да не изглеждат насечени, а да
преливат.
Характерният танц, който преподавам, е базиран изцяло
на основата на етническия танц на Европа, но аз го
представям в нов контекст – разбира се. Т.е. танцът е
изнесен от контекста на традицията, тъй като тези деца
нито биха могли да я разберат, нито пък им е
необходимо. Аз обяснявам най-елементарните неща,
говоря за произхода на танца, как се е създал, кои са
най-силните и важни елементи в него, заради които той
е достигнал до наши дни. И се съсредоточвам точно
върху тези елементи, но ги доразвивам – така че те да
научат още много интересни неща. Например мазурът е
националният танц на Полша, това е класическото му
име, за нас известен и като мазурка. При него обаче аз
излизам от традиционния танц, доразвивам го, тъй като
за учениците по балет той би бил доста скучен – те
притежават голяма танцова техника. (Държа да
отбележа обаче, че аз правя това доразвиване
изключително внимателно, с уважение към традицията и

с разбиране кое и как може да се промени. Това
разбиране се дължи на натрупания ми опит, на всичко,
което съм видял и попил през годините, работейки с
различни етнически групи. И знам къде точно отивам.)
За мен е важно, с целия респект към традицията, да
намеря онова, което би било интересно и би
представлявало
предизвикателство
за
младите
танцьори. Защото, ако им покажа мазура в оригиналната
му форма, те ще се отегчат. Те владеят тялото си много
добре и ще изиграят това, което им покажа, много бързо.
То не би ги затруднило и не би им било интересно.
Затова аз стъпвам на тази традиция и я доразвивам.
Например, в оригиналния мазур има двойка, мъж и жена.
Жената първо е до дясно рамо на мъжа, после се
хващат като двойка, в поза за валс, и така се движат
наред или в кръг, комбинациите са 3-4. На основата на
едни 16 такта от етническия танц обаче аз прибавям
елементи от класическия балет. Вкарвам в него повече
класицизъм. Променям танцовия текст, като изхождам от
етническия танц, и прибавям към него техниката, която
учениците вече притежават. Въвеждайки тази техника в
етническия танц, аз променям танцьорите. Омекотявам
ги, нещата стават по-плавни, по-освободени, полежерни.
Повечето
хореографи,
които
правят
характерен танц в балетите по света, са класически
възпитаници. Техният подход е точно обратния – те
гледат от класическа гледна точка и техните характерни
танци имат по-малко общо с етническия танц. Докато при
мен базата е фолклора. Аз изграждам фолклорен танц и
го доразвивам с класически елементи и техника.
Голямата разлика е гледната точка, изходната точка.

ГМ: Да продължим още малко по темата. Изключително
интересна е, а и обяснява как и защо специалист по
български народни танци се е наложил като
преподавател по характерни танци в две от найпрестижните американски балетни школи – и то дотам,
че едва те поделят през лятото. Явно оценяват работата
ти като съществена и много значима за развитието на
техните възпитаници. Разкажи ни още малко
подробности...
ПИ: Добре. Да продължим с мазура като пример тогава.
Елементарният танц мазур е много приятен, весел и
лежерен. Музиката е в 3/4 тактов размер, но учениците
по балет го танцуват изключително стегнато. В началото
са напрегнати много, изглеждат все едно някой насила
ги кара да го правят. В първите минути на часа тяхното
изпълнение няма нюансираност и пълнота. Затова аз се
опитвам да изкарам тяхната индивидуалност на
повърхността, да ги провокирам да я изразят и заявят.
Като личности да усетят нещата, да дадат нещо свое
към танца, сами да го разчупят и обогатят. Това започва

дори с поздрава ми към тях. „Здравейте! Как сте?” Те,
като войници, в хор: „Добре сме!” Аз пак: „Хайде още
веднъж, но този път всеки с различен отговор.” И нещата
тръгват. Та имам много цели, но най-голямото ми
предизвикателство е да съумея да ги обуча да
изпълняват техниката, която притежават, по-един по
освободен начин, така че танцуването им да наподобява
танцуването в етническия танц. Насладата от танца да
личи, да струи. А това се постига и когато те се променят
малко и като хора, когато научат нещо ново за себе си.
Уча ги да се отпуснат, да покажат, че им е хубаво, да се
усмихнат, да се веселят. Това класическият балет не
може да им го даде, защото неговата мисия е друга,
целта е друга там.

използва само стила на грузинеца, а всичко останало е
много класически направено. Вижда се, че има нещо
грузинско, но то е само загатнато. Има и много испански
неща, и украински. Създаден е през 50-те години от Игор
Моисеев, който е бил класически танцьор, танцувал е в
Киров Балет и е използвал етническия танц, за да
направи класически форми. Нещо, което, междудругото,
и Баланчин е направил. Той е грузинец, в балетите му
личи етническия почерк, който той пресъздава по
класически начин. Докато Моисеев се опитва все пак да
има нещо по-етническо, танцът да наподобява
народния, селския танц. Но на мен ми се струва, че от
този народен, селски танц вече нищо не е останало.
ГМ: Доколко използваш български народни танци?
Докъде стигаш с нашите тактове, например? Равноделни
и неравноделни?
ПИ: В началото правех повече български неща. Точно
защото исках да ги запозная с по-различни тактове и с
малко по-различно мислене. Българският танц е много
силен в това отношение, защото има много и сложни
тактови размери. Но проблемът при българския танц е,
че от кръста нагоре нищо не се случва. Невероятна
работа с краката, но е скучен за танцьори, които са
свикнали да използват цялото си тяло постоянно и
всякакси. В това отношение българският танц е
ограничаващ и аз се опитвам да го освободя, да го
разкрепостя от тази му характеристика. Затова слагам
ръце, непрекъснато. Добавям движения с ръце, за да
стане по-интригуващ за самите ученици.

ГМ: Учиш ги и на друго отношение към танца...
ПИ: Да, уча ги на друго отношение към танцуването, но
също и на респект към етническия, към характерния
танц. Много често в студия и школи е застъпен само
класическият танц, и учениците смятат, че само с него
биха успели. Но истината е, че много от големите звезди
са започнали кариерата си с характерен танц.
Баришников например. Но всъщност конкретно в руския
характерен танц нещата са много развити. Аз бих казал,
че той сега е почти изравнен с класическия.
ГМ: Може би за сметка на „народния” руски танц, който
всъщност май вече е изчезнал? Защото е бил подчинен
и стилизиран прекалено рано и за прекалено дълго.
Танцуват ли се някъде в Русия народни танци? Танцува
ли някъде народа на Русия? В България поне все още по
сватби и селски събори се танцува. А в Русия?
ПИ: Не, не се танцува. Няма такива места.
ГМ: Като кажем „руски народен танц” ние вече си
представяме само един застинал държавен ансамбъл,
нали така?
ПИ: Да, точно така.
ГМ: Опитвам се да си отговоря на въпроса защо точно
руският характерен танц се е развил толкова много.
ПИ: Руският характерен танц е много интересно
явление. В неговото развитие са използвани не само
елементи на руския етнически танц, но и на много други
етноси, които са живели тогава в границите на
Съветския Съюз. Грузински танци, например. Но се

Иначе като тактови размери – няма такъв феномен като
нашите танци. Много от класическите танцьори не могат
да разберат тези размери и не танцуват на тях. Но това
е и защото при тях фокусът е друг, целта е друга. Те
трябва да създадат образи, да изградят характери за
целия балет, примерно, и ако ги занимаеш и с един 7/8
тактов размер – те просто се изгубват. И честно казано,
ако аз трябва да работя със размер 7/8 с тях, ще ми е
много трудно.
ГМ: Т.е. „елементарната” ръченица, тактовият размер
7/8, откъдето може да се каже, че българският танц като
размери започва, е всъщност където ти спираш. Т.е.
това е краят на работата ти с американските танцьори.
7/8-ми е най-сложният тактов размер, който им
предлагаш, и дори и той им е труден, така ли?
ПИ: Да, точно така. Даже и с него усещам, че отивам
прекалено далеч. Аз например използвам пайдушко, 5/8ми, което е малко по-лесно, защото има две времена и
едното е малко по-дълго. И учениците, дори и равничко
да го изиграят, все пак успяват да се справят. Докато
7/8-ми, с три времена, и последното е много силно, ги
обърква изцяло. Те го започват, но става като валс и
накрая танцуват нещо съвсем неразбрано. Иначе съм
опитвал в началото да правя и копаница, 11/16-ти.
Правех го на диагонал и нещата ставаха за около
минутка. След това ставаше пълна каша. Те не могат да
усетят къде свършва единият такт и къде започва
другият. И тогава моята мисия става обречена, защото
аз трябва да посветя цялото си време на размер 11/16ти – да го разясня – за учене, за свирене, да се мъчат да
го преброят, да го напишат. Просто става много трудно,
а няма време за това. Няма и нужда.

ГМ: Спомням си, че в началото преподаваше много
интересен шопски материал на момчетата, и ми е
интересно как се променя материалът, материята, която
преподаваш. Променя ли се, и как, начинът, по който
поднасяш този материал?
ПИ: Да, това шопско, което си гледала, или както се
нарича в класическия свят – шопски вариации, аз
продължавам да ги правя. Правя ги непрекъснато,
защото са интересни, но не мога да ги разгърна в
пълнотата им – начало, среда и край. Новите неща за
учениците просто са прекалено много (трябва,
например, да се държат за ръце; музиката е много
различна) и вниманието им се разлива на няколко места.
Затова аз трябва да направя нещо много кратко, някаква
малка комбинация, която да е много интересна, много
интригуваща. Аз избирам много внимателно материала,
за да мога точно в 32-а такта да им покажа шопския стил
и едновременно да ги затрудня, да им е интересно и да
не им дотежи много. Т.е. всичко трябва да е точно
премерено. Иначе дори само танцуването, хванати за
ръце (защото те нямат колани), само по себе си е много
странно за тях, но те го научават много бързо. После
идват и движенията на краката, после настроението,
емоцията и... спираме дотам. За хореография нямаме
време, а няма и нужда. Правя една комбинация, само
общо да ги запозная, и вървим напред. Те изпитват
голямо удоволствие от това.

Друго много интересно нещо за тези млади танцьори е,
че те не могат да си представят да са в залата, където
всичко е много сериозно, да танцуват – и да се усмихват.
Непрекъснато трябва да им го напомням, в началото, в
средата и в края на часа – да се усмихват. Казвам им го
непрекъснато – че трябва да излъчват характер. В
началото ги карам дори насила да се усмихват. И ми
отнема страшно много време, докато ги докарам до там
да се разиграят, да се отпуснат, да се разтанцуват, да
им заври кръвта и да започнат да изразяват
удоволствието си от танца. В крайна сметка винаги
излизат доволни и изпотени, но времето ни е свършило,
класът е приключил.

ГМ: А учиш ли ги на различна техника, характерна за
нашия танц? Например – да играят на цяло стъпало?
Натрисане – при жените, примерно?
ПИ: Не, не ги уча. Това е изключително специфично.
Шопско натрисане балетистите по-принцип трудно могат
да направят. Една от важните разлики между нашия
танц (и изобщо етническия танц) и класическия е, че при
етническия ние винаги танцуваме в деми-плие – т.е.
колената ни са винаги леко присвити. А няма балетист,
който да танцува със свити колене, те са абсолютно
изправени.
ГМ: Спомням си също, че ти искаше жените да се
провикват от време на време, и това беше голямо
предизвикателство за тях. Продължаваш ли с това?
ПИ: Да, това наистина е голямо предизвикателство за
тях – да се провикнат, да извикат със силен глас. Аз от
доста години не го бях правил, защото видях, че е
стресиращо за тях. Те се стъписваха много, като им го
кажех. Как може да извикаш в танца? Това го няма в
никой друг танц – да танцуваш, и точно когато ти е найхубаво – да извикаш. Но като го правят всички заедно –
поогледат се малко, погледнат се една друга, и става
горе-долу. Тази година опитах с един клас момичета,
хареса им, стана им интересно. Когато излязоха навън
от студиото и ги попитаха защо са викали, те трябваше
да разкажат. И аз им го бях казал – защото ви е хубаво.
„Танцьори, сега ние ще го направим, все едно на всички
едновременно ни е много хубаво, точно в един и същи
момент, но по принцип трябва да викате индивидуално –
когато ви е хубаво.” Това обаче по принцип не става. Но
е много интересно като факт – да ги наблюдаваш тези
млади хора, деца, които стоят и се чудят – дали да
извикат или не. И аз им казвам – трябва да извикате,
силно – ИХА!

ГМ: Продължаваш ли с циганските танци? Споням си, че
караше момичетата да си пускат косите, което им се
струваше крайно необичайно.
ПИ: Да, пускането на косите е друга атракция, която
правя, обикновено в последната седмица на курса. Това
също е изключително нетрадиционно за балерините. Те
никога не са танцували с пуснати коси, винаги са с
опъната нагоре на кок коса. Но, разбира се, за да имат
такъв кок, те всички са с прекрасни дълги коси. И за тях е
голямо удоволствие и много различно усещане косата
им да е пусната и свободно да пада на раменете. Когато
ги накарам да си пуснат косите, в първия момент
настава паника и недоразумение. Поне 5 минути те се
чувстват неловко, оглеждат се непрекъснато. Аз им
казвам: „Сега имате една минута, в която можете да
докосвате косата си и да я оправяте както искате. Но
започне ли танцът – няма да я пипате повече, оставяте я
да отиде там, където иска. Косата е част от танца.”
ГМ: Каква музика използваш за този танц?
ПИ: Едно парче на Тараф Хайдук, а и друга много
темпераментна музика.
ГМ: При циганския танц има раздвижени рамене,
раздвижен ханш, хълбоци. Това постига ли се лесно или
и то става трудно?
ПИ: И това е трудно – по същата причина както шопския
танц и другите елементи. Тези танцьори просто никога
не са правили подобно нещо. В първия момент, когато
им покажа как да движат раменете или ханша, и те го
опитат, ме гледат недоумяващо, почти втрещено. Питам
ги: „Това не са ли части от вашето тяло? Вие трябва да

можете да движите всичко – да разтърсите и развъртите
хълбоци, рамене.” Голямо предизвикателство е за тях.
Но това е танцът, който става бързо и за кратко време,
бързо придобива някаква форма. В него те успяват да
излязат от своята стегнатост, от прекалено сериозните
си лица – и да се отпуснат. Важна причина за това е и
невероятно силната и сърцата циганска музика, която аз
подбирам много внимателно. Често използвам,
например, едно парче на Георги Янев – ритъмът е
чудесен и допринася силно за техния интерес.
ГМ: Нека да поговорим малко повече за музиката, която
използваш в часовете си.
ПИ: Да, обикновено ми отнема около две седмици
напрегнато слушане да подбера музиката, която ще
използвам. Селектирам много внимателно, слушам найразлични източници. За мен е важно тя да има етнически
елементи, но и да е представена по модерен начин. Т.е.
да е надградена на основата на етническата музика: да
се чуват народните мелодии и ритми, но да носи в себе
си и интензивния пулс на съвремеността, да се
доближава до това, което слушат младите хора днес.
ГМ: Очаква ли се от теб всяка година да покажеш нещо
различно (от предходната година, например) на
финалния концерт?
ПИ: Не, не се очаква. Но за мен е важно всяка година да
прибавям нов материал. Обикновено това са танците на
поне две или три различни етнически групи. Тази година
новите танци са сиртаки от Гърция и тарантела от
Италия.

чардаша трябват двойки. В Чикаго се получава. А танцът
по двойки е важен, защото има голяма разлика между
класическия и характерния му вариант, но често не
стигам до там, за съжаление.
ГМ: Ще споделиш ли някакви други твои прозрения и
наблюдения от работата ти с характерен танц в
последните почти десет години? Нещо, което ти се
струва важно и интересно, и за което аз не те попитах.
ПИ: Да, наблюдението ми е, че характерният танц
набира популярност в последните 2-3 години. Много от
известните
хореографи
непрекъснато
използват
характерни елементи – много въртения, ходилата във
флекс (а не с опънати падьоми), с интересни ръце,
вдигнати китки, с различни етнически движения на
тялото... Но ми се струва, че все още не се е доразвил
този характерен танц, за да стане идентичен, независим,
индивидуален и самостоятелен като стил. Като цяло
наблюдението ми е, че в днешния танцов свят учениците
трябва да могат да танцуват всичко. Тези, които искат
това да е тяхна професия, трябва да могат всичко – да
опитат от всичко. Характерният танц е друга тръпка,
носи им друго отношение към всичко – към партньора,
към танца. И най-вече ги кара да усещат, да имат
емоция, да изразяват чувства, да имат по-модерно
мислене и да са по-адекватни.
ГМ: Какво е следващото ти предизвикателство? Твоята
следваща тръпка?
ПИ: Да правя завършени хореографии с характерен
танц. Да доразвия комбинациите и идеите си в
завършени танцови спектакли.

ГМ: А преподавал ли си унгарски чардаш?
ПИ: Да, често включвам чардаш, но проблемът е, че в
Пасифик Нортуест Балет часовете са разделени
стриктно на мъже и на жени, броят на учениците е голям
и просто не могат да се съберат, няма място. А за

ГМ: Благодаря ти много за този
изчерпателен разговор! Желая ти успех!

интересен

и

ПИ: Благодаря и аз.

“Работилница за танци и мечти”
С какво помним пролетната “Танцова работилница 2012”
на Фондация “Танцово изкуство – Илиев” и Фондация “Америка за България”
от Диана Стойкова и Силвия Симеонова

На 15 април на сцената на Музикалния театър се случи едно
танцово събитие, което се нуждае от особено внимание от
страна на всички, професионално ангажирани със
съвременните хореографски и танцови практики в България.
Не защото е сред най-грандиозните спектакли на този сезон,
не защото костюмите бяха особено бляскави или танцьорите
– световноизвестни звезди (въпреки, че през страстната
седмица от Цветница до Великден твориха заедно с такива),
а защото този спектакъл предвещава особено голяма
надежда за танцовото бъдеще на България и защото някои
от тези засега сравнително неопитни млади таланти
вероятно са сред утрешните големи имена на световната
сцена.

““Р
Рааббооттиил
лннииццаа ззаа ттааннцции ии м
мееччттии””
Танцовият спектакъл „Sneak Peek" е резултатът от
съвместната творческа работа между петима световно
утвърдени американски хореографи (преподаватели в пет
различни стила) и младите танцьори, участвали в петото
издание на „Танцова работилница 2012” (Dance It!).
Андреа Бър (хип-хоп, стил LA), Маркъс Галанте (бродуей
джаз), Никълъс Аде (балет, стил Баланчин) и Крисчън вон
Хауърд (модерен танц) споделиха от сцената своето
удивление от енергията и бързината, с които участниците
в „Работилницата” са възприели сложните хореографии,
във всяка от които личи почеркът на истинския
професионалист.
Самата „Танцова работилница”,
по чиято покана идват звездите,
е сътворена от ентусиазма и
заразяващата творческа
енергия на Петър Илиев,
артистичния директор на
Фондация „Танцово изкуство –
Илиев", и благодарение на
финансовата подкрепа на
Фондация „Америка за
България”.
Петър Илиев живее в Щатите и
в момента преподава в Ballet Chicago и Pacific Northwest
Ballet (PNB), две от най-добрите танцови компании зад
океана, но творческият му път тръгва от Ансамбъл „Филип
Кутев”. Затова не е никак учуващо, че е бил артистичен
директор на West Wind – една от първите танцови
компании в САЩ, чиято мисия е да запознава
американската публика с богатството на етническия танц.
Така до магията на българската музика и танц са се
докоснали хиляди хора в САЩ, заразени от увличащия
подход на г-н Илиев, който наелектризира и вдъхновява
деца и възрастни. Илиев е поставял успешни и оригинални
хореографии за професонални и аматьорски танцови
компании в Щатите, работил е в Тексас, Калифорния,
Канада и Тайван.
С всяко следващо издание „Работилницата” печели
популярност сред възпитаниците на хореографските
училища и танцьорите от школи за танци у нас, като в
тазгодишното издание броят на децата, посветили
великденската си ваканция на своята любов към
танцовото изкуството, достигна 148.
Петър Илиев откри финалния спектакъл с хореографията
„Machine Dance” в изпълнение на децата от 103-то ОУ в кв.
Филиповци, репетирана само шест пъти. Хореографията
съчетава
лесни
за
заучаване
елементи
със
синхронизирани движения, които ефективно демонстрират
на децата нуждата да работят заедно. Една от основните
цели, които проектът си поставя, е да продължи работата
с деца от рискови райони и да им вдъхне увереност чрез
контакта с останалите участници, като поставя акцент
върху едно ново осмисляне на ефекта, който се постига от
интензивните репетиции и непрестанното движение и
дисциплиниране на тялото.

Ефектната и стилна хореография на преподавателя по
Бродуей джаз Маркъс Галанте се състоя от три
композиции, съчетаващи елементи от „Чикаго” на Боб
Фос и оригинални идеи на Галанте.
Бродуей джазът е стил, възникнал и характерен за
Щатите, но неговата колоритност и заразяващият ритъм
на музиката са предпоставка за положителното му
възприемане по света. България, разбира се, не е
изключение. Самият Галанте е изявен представител на
бродуейските спектакли, но и дългогодишен балетист,
който е работил под зоркия поглед на самия създател на
„Ню Йорк Сити Балет”, Джордж Баланчин.
Никълъс Аде, хореографът, поканен да
ръководи класовете по класически балет
в стил Баланчин, пък е преподавател в
PNB, както и директор на едно от двете
танцови
училища
на
известната
компания. Под звуците на „Славянските
танци” от Антонин Дворжак, участниците
в „Работилницата” изпълниха една
изключително динамична композиция,
характерна за стила Баланчин, която
включи всеки от тях, но неминуемо
маркира най-добрите танцьори.
Характерният танц, който бе преподаван в рамките на
„Работилницата”
от
Петър
Илиев,
представи
стилизирана адаптация на национални танцувални
техники. Хореографията, озаглавена „иКратко” и
създадена по специално композираната музика на
известния акордеонист Петър Ралчев, раздвижи кръвта
и емоциите чрез умело споените елементи на
класически балет, българска ръченица и дори суинг.
Едно от най-емоционалните изпълнения от програмата
бе изчистената хореография на Крисчън вон Хауърд,
артистичен директор на компанията за съвременен танц
Von Howard Project (VHP), която отстоява идеята, че
танцът не може да бъде ограничаван в рамките на един
стил или дисциплина и че бъдещето на сценичните
изкуства
е
в
тяхното
интердисциплинарно
взаимодействие.
Музиката, в
изпълнение
на Зуи
Кийтинг –
виртуозната
челосолистка,
която
семплира
свои
елементи и
ги внедрява
в живите си изпълнения, несъмнено постави място за
асоциации с музиката, избирана за хореографиите на
Пина Бауш. Въздействащ в стил „Пина” бе и модерният
танц на Крисчън, разказващ цели истории чрез телата на
танцьорите.

Динамиката и въздействието на
хип-хоп
хореографията
на
младата Андреа Бър изпратиха с
усмивки зрителите на спектакъла
“Sneak
Peek”.
Калена
като
класическа балерина, Андреа се
посвещава изцяло на хип-хопа и с
него постига свободата, за която
мечтае, но и изключителни
успехи: звезди като Риана и
Лейди Гага я избират за танцьор
в свои хореографии.

Слънчевата
Андреа
създадe
изключително
въздействащ
спектакъл с участниците в класа
си и след този зареждаш
завършек на шоуто бяха обявени
имената на петимата младежи,
които получиха стипендии за
интензивни летни курсове в
престижни танцови школи в САЩ.

Участниците в „Танцовата работилница” ясно заявиха своята мотивация да се борят с липсата на грижа и интерес от
страна на българските институции към важността на тяхното изкуство в рамките на България по време на дискусията
„Танцовото изкуство и предприемчивостта. Танцът като културна индустрия”, проведена по време на „Работилницата”,
където най-активни в обсъжданията бяха самите млади танцьори:
Дебра Робинсън: (преподавател по
тай-масаж):
В
американската
и
европейската
култура
има
една
романтична
представа
за
мизерстващия
артист-бохем.
Това
обаче е неефективно. Необходимо е
артистът да използва уменията си и в
други сфери, за да може да се развива
пълноценно. Танцьорите например
стават
едни
от
най-добрите
Никълъс Аде: Така е, да. И това е
физиотерапевти, тъй като те отлично
изключително важно по време на цялата
познават и владеят телата си.
ти по-нататъшна практика като танцьор,
няма да се промени или да изчезне с Васко (НБУ): Какво е необходимо да
времето. Но всъщност е и основен притежава един танцьор, за да успее?
принцип, приложим към живота като
Петър Илиев: Необходимо е да бъдете
цяло, а не само по отношение на танците.
истински и искрени, да бъдете себе си,
Ина (НАТФИЗ): Всичко, на което ни да имате ярка индивидуалност. Важно
учите, е прекрасно. Но как, според Вас, е да знаете какво искате да правите,
може един млад човек да успее да се трябва да имате ясна идея, мисия,
занимава с изкуство в България, когато която да следвате през следващите
възможностите за танцьорите тук са няколко години и с която да запознаете
работа в операта и балета, или в обществеността. Финансирането също
е важен детайл за реализирането на
дискотеките?
вашата идея. Но трябва да бъдете
Маркъс Галанте: Не съм съвъсем
честни, да запознаете хората, които ще
съгласен с Вас, че в Америка е по-лесно
ви финансират, с трудностите пред
да успеете. В известен смисъл дори в
реализацията на вашата идея.
България имате повече възможности
лесно да добиете популярност заради Андреа Бър: Така е. Трябва веднага,
мащабите
на
Вашата
страна. от пръв поглед да ви забележат,
Необходимо е да имате добра и защото талантливите творци, които се
оригинална идея. Можете по-бързо да си явяват на едно прослушване, са
осигурите и медийно покритие. Съберете стотици. Може да създадете малък
група съмишленици и създайте нещо, филм, кратко видео за себе си, което
да популяризирате. Това е вашето
което да си струва да се види.
послание. С клипчета в youtube
Петър Илиев: В България си мислим, че
например са старирали много успешни
ако сме много добри, ще ни забележат.
съвременни творци като хореографа на
Но това не е така. Трябва да разработите
Джанет Джексън например, Джъстин
таланта си, той е вашият капитал.
Бийбър също, екипа на Бионсе.
Нещата в танцовия свят в България се
развиват. Трябва да сте посланици на
Красена (НУТИ): Как да създадем
идеята колко сериозно изкуство е танцът.
собствена
танцова
компания
в
Това е едно изключително динамично
България?
изкуство и трябва непрекъснато да
следите какво се случва в света.
Кристина (НАТФИЗ): Има моменти,
когато танцувам балет, в които трябва да
поема дълбоко дъх и в същото време да
се изправя и да напрегна всичките си
мускули. В такива моменти събирам
цялата си вътрешна сила и воля, въпреки
че ми е изключително трудно да
продължа да танцувам. Това научих от гн Аде.

Никълъс Аде: Трябва да бъдете
много смели. Трябва да виждате
както силните, така и слабите си
страни, да бъдете искрени със себе
си. Трябва да станете добри
промоутъри на себе си. Вие сте
собственият си бизнес. Намерете
стартовия си капитал – може да
започнете с 2-3 души екип. Всичко
започва от идеята, от убеждението,
че можете. В съвременния свят артдиректорите са не само творци. Те
имат и съзнанието на бизнесмени.
Крисчън
вон
Хауърд:
Изключително важно е да развиете
умението
ефективно
да
управлявате времето си
и да
уважавате времето на хората, с
които работите. Трябва да умеете и
да се продавате.
Роси (хореограф в хип-хоп
студио): Какво е впечатлението Ви
от българските танцьори?
Андреа Бър: Много ми харесва
присъствието
на
българските
танцьори
на
сцената,
вашия
темперамент. Иска ми се да взема
със себе си в Америка вашата
заразителна енергия и ентусиазъм.
Маркъс
Галанте:
Българските
танцьори са силно мотивирани да
се учат, да се развиват. Въпреки
това обаче базисното ниво на
подготовка трябва значително да се
подобри.
Крисчън
вон
Хауърд:
По
отношение на класическото танцово
възпитание
имате
добри
постижения. Често обаче това води
до една своеобразна скованост в
танцьорите по отношение на
модерния танцов език. Необходимо
е да се работи в тази насока.

