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На прицел
Интервюта с интересни личности от 
танцовия свят.

Танцовото лице на 
Бургас:  
Петя Стойкова

Основател, преподавател и хореограф на Танцова 

школа „ДЮН”, гр. Бургас. Завършва висшето си 

образование в НБУ, специалност „Балетна режисура”. 

Основател и хореограф на Компания за съвреме-

нен танц „ДЮН”. Специализира съвременен танц в 

многобройни международни танцови ателиета и про-

екти. Лауреат на различни награди за хореография и 

танц (с формация „Форсайт”). Лауреат на Национал-

на награда за хореография от конкурс за млади хоре-

ографи „Маргарита Арнаудова”, 1999 г. Стипендиант 

на ЮНЕСКО за творчески престой в Сенегал, 1999 г. 

Мениджър на Сдружение „Танц БГ”.

Какво Ви накара да основете танцово студио 
„Дюн” в Бургас и какво Ви носи работата с мла-
ди танцьори в него?

Никога не съм искала да бъда нещо друго освен тан-
цьор или хореограф. Когато бях на 12 год. се влю-
бих в един танцов филм и така разбрах какво искам 
да бъда. „Дюн" за мен означава много неща. Първо, 
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беше детската ми банда – приятелите, които се 
превърнаха в колеги и партньори. След това всички 
пораснахме и превърнахме детското си увлечение в 
професия. Така се появи нашата неформална танцо-
ва компания, а след това школа, неправителствена 
организация и най-накрая студио. Всичко се нарича-
ше „Дюн".
Танцьорите... Най-щастлива се чувствам, когато по-
падна на млади танцьори, които вече са се определи-
ли като такива. За нас, в детството,  да си танцьор 
беше титла. Когато срещна такива хора в работа-
та си, се чувствам щастлива и осъществена.

По-лесно или по-трудно е да се прави танцово 
изкуство в Бургас, в сравнение с условията в 
София например? 

О! Невероятно трудно е! Винаги съм си мислила, че 
ще направя някаква революция точно тук, в моя град. 
За съжаление, не усещам никаква подкрепа за разви-
тието на моето изкуство. Жалко е, когато работиш 
толкова много и толкова отдадено и накрая се оказ-
ва, че се реализираш повече извън средата, в която 
влагаш най-много от себе си. Иска ми се това да 
се промени. Разбира се, благодарна съм на моите 
приятели и на хората, които уважават работата ми 
и я оценяват. Но на ниво институции сме далеч от 
европейските модели. 

Предизвикателство ли беше за Вас работата със 
студенти от НАТФИЗ и очаквахте ли спектакъ-
лът „I wish” да бъде така добре приет от пуб-
ликата?

Да. За мен беше като истинско влюбване. Благодарна 
съм на Вселената, на Петя Попова, която ме свърза 
с танцьорите, и на НАТФИЗ, че получих този шанс да 
работя с истински, всеотдайни и самоопределили се 
танцьори! Най-важното за мен беше, че въпреки мал-
кото време за работа, имахме истинско послание, 
истински процес, яснота, развитие на спектакъла. 
Щастлива съм за реакциите на публиката! За мен тя 
е по-важна от професионално ориентираната ауди-
тория. Докато работехме по спектакъла, изобщо не 
съм се замисляла какви ще бъдат реакциите. Имах 
ясно послание и исках да го изразя така, както аз 
го усещам. Не ме интересуват модните тенденции 
в изкуството или в каквото и да било друго. Инте-
ресува ме дали съм достатъчно искрена. В Бургас 
например има млади хора, които са толкова прово-
кирани от спектакъла, че са решили да се развиват 
професионално в тази насока (танцов театър). За 
мен това е достатъчна оценка за работата ми. 

В спектакъла „I wish” желанията създават ре-
алността. Кое Ваше професионално желание се 
надявате да превърнете в реалност?

С цялото си сърце ИСКАМ да създавам представле-
ния и танцови ситуации, в които да участват ис-
тински танцьори. Истински за мен означава – са-
моопределили се като такива, развиващи своите 
качества и отдаващи се в работата си.
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Какво бихте искали да дадете на българската 
публика със своите хореографии?

Вълнение. Преоткриване. 

В контекста на нестабилната политическа ре-
алност в държавата презпоследните месеци – в 
каква посока смятате, че трябва да се развива 
културата и културната политика в България, и 
по-конкретно танцовото изкуство?

Независимо от политическата реалност смятам, че 
изкуството трябва да бъде подкрепяно. Изкуството 
е лукса да живеем красиво и да създаваме храна за 
душата си. В това трябва да се инвестира и да 
не се очаква абсолютна финансова възвръщаемост. 
Обратното ни вкарва в културата на комерсиализма 
и консуматорството. Изкуството е алтернатива, 
мярка за качеството на живот, не-ежедневната си-

туация на преоткриване... Ако от това се очаква 
да се печелят пари, тогава всички творци сме лъ-
жци и просто се възползваме от изискванията, за 
да припечелим някой лев. Унизително е да се налага 
да правиш компромиси и да комерсиализираш живота 
и творчеството си, за да оцелееш. Така ли трябва 
да живеем? Оцелявайки? Жестоко ме боли, когато 
слушам поредната история на току-що дипломира-
лия се професионалист в НАТФИЗ или НБУ (танцови 
изкуства), който от липса на възможности се е хва-
нал на работа като сервитьор или бар-танцьор. Дър-
жавата и общините трябва целенасочено да инвес-
тират в развитието на съвременните изкуства и 
техните независими автори. И да инвестират така, 
че тези изкуства да могат действително да се раз-
виват, а не да се борят за оцеляването си. 
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Незабравими 
мигове:

Пролетната  
Танцова  
работилница 2013
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През април 2013 г. се състоя традиционното про-
летно издание на Танцова Работилница Dance It! 
2013. Залите в НУТИ събраха над 170 участници 
– млади танцьори от България, Сърбия и Македо-
ния. Освен интензивните ателиета в 5 стила, 
водени от невероятните гост хореографи от 
САЩ, танцьорите имаха възможността да се 
срещнат и тренират редом с изпълнителите 
на гостуващата компания за модерен танц VON 
HOWARD PROJECT. Акценти сред съпътства-
щите събития бяха премиерата на спектакъла 

Surfacing на гостите от VHP и майсторският 
клас с Елинор Скор, звезда от So You Think You 
Can Dance. В рамките на Танцовата работил-
ница се състоя и разгорещена дискусия с част 
от гост хореографите, посветена на тяхната 
работа в известното танцово училище „Ейли” 
(The Ailey School). Кулминацията на Dance It! 2013 
беше грандиозният заключителен спектакъл 
Sneak Peek пред препълнения Театър София и 
обективите на БНТ.
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На прицел
Звездни приятели от Сърбия: Айа Юнг
Основател на Belgrade Dance Festival и на танцово училище „Национална фон-
дация за танц” („Baletska „kola Nacionalne fondacije za igru”) в Белград, чиито ученици 

участват в Танцова работилница. Завършва държавното балетно училище в Белград 

„Lujo Davi"o”. Стипендиант на Joffrey Ballet School, обучавала се още в University Julliard, 

Neubert Ballet Institute и в Broadway Dance Center. Развива самостоятелна кариера от 1992 

г. в Белград с участия в различни продукции на City Ballet, Atelje 212 и др., както и с изпълне-

ния по цял свят. Основател и координатор на Corfu International Dance Seminar (2004-2008 

г.). Международен комисар за Югоизточна Европа на Международния съвет за танц към 

ЮНЕСКО (2004-2010 г.) и мн. др. 

от танцовата критика. Този фестивал донесе в Сър-
бия и региона ново танцово изкуство, с желанието да 
заинтригува публиката. Аудиторията на събитието 
е имала възможността да види повече от 130 преми-
ери на невероятни представления, да се запознае с 
най-важните съвременни хореографии и да се наслади 
на нови танцови продукции по същото време като 
жителите на най-големите световни метрополиси. 
Фестивалът има установен стандарт за естети-
ка на съвременния танц и театър и показва връхови 
произведения на танцовото изкуство, предоставяйки 
истинска подкрепа за местните професионални тан-
цьори, учители, хореографи и млади балетни таланти.  

Според Вас има ли възможност за потенциалнo 
сътрудничество между танцовите фестивали на 
Балканите? Заслужава ли си подобна инициатива 
и защо?

Такива сътрудничества са много важни, защото да-
ват възможност да се споделят продукции, както и 
да се организират турнета на известни компании. 
Belgrade Dance Festival вече има чудесни партньрства 
с Атина, Любляна и Будапеща, и това ни помага да 
планираме навреме и да работим заедно. Имаме и ня-
колко партньора в Италия. Така че винаги работим 
съвместно, понякога 2-3 години предварително.

Какво Ви вдъхнови да основете Вашата танцова 
школа „Национална фондация за танц”?

Идеята за школата е свързана с факта, че в Сърбия 
няма висше училище или академия, която да обучава 
учители по балет. Системата е много остаряла, но 
продължава да се прилага в 3-те държавни училища 
в страната, като показва недобри или никакви резу-
латати. А има много потенциал от млади талант-
ливи деца. Затова исках да водя в Сърбия учители 
по балет, които да предоставят повече възможнос-
ти на местното танцово общество. Съществуваме 
вече от почти три години. Училището е младо, но 
междувременно успяхме да привлечем някои важни учи-
тели, както и да работим с известни институции. 
Ще отнеме време да променим местната система на 
преподаване, но поне успяваме да дадем нови перспек-
тиви на някои ученици по балет – бъдещи танцьори. 
Те започват да мислят, да разбират и да се движат. 
Как се развива Вашето училище в рамките на тан-
цовата среда и култура в Сърбия?
Училището ни е напълно самостоятелно. То е револю-
ционно, затова не пасва в местната рамка. Надявам 
се, че нашите ученици ще създават бъдещето – това 
би било най-доброто потвърждаване на смисъла на на-
шия проект. 

Вие сте и основател на Belgrade Dance Festival, 
който отпразнува своя десетгодишен юбилей през 
2013 г. Защо решихте да създадете този фести-
вал и какво постигна той през това десетилетие?

Фестивалът беше създаден, за да промотира съвре-
менния танц – танца на нашето време. След десет 
години живот, Belgrade Dance Festival може да се гор-
дее, че е едно от най-добрите танцови събития в 
Европа и света. Благодарение на фестивала, Белград 
заема важно място в биографията на балетни и тан-
цови компании, изпълнители и хореографи. Всеки ап-
рил Белград се превръща в място, където в танцовия 
афиш се преплитат нови, но и знакови представления. 
Град, където с удоволствие идват големи балетни 
звезди, но и интересни нови артисти, вече утвърдени 
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Детска танцова 
програма
на Фондация 
«Танцово изкуство 
– Илиев»
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Ученици от столичните 103 ОУ „Васил Левски” 
(кв. „Филиповци”), 95 СОУ „Проф. Иван Шишма-
нов” (кв. „Хаджи Димитър”), ЧОУРЧО „Българско 
школо” и 144 СОУ „Народни будители” (кв. „Мла-
дост”), които участват в Детската танцова 
програма на Фондация „Танцово изкуство – Или-
ев”, направиха своята дебютна изява на сцена 
на заключителния спектакъл на пролетното из-
дание на Dance It! 2013 през април. Ентусиазира-
ните малчугани ще започнат отново репетиции 
в началото на новата учебна 2013/2014 година. 
Очаква ги трескаво приготовление за финална-
та фаза на Детската програма, а именно пре-
миера на техния детски танцов спектакъл по 
време на фестивала за съвременен танц SOFIA 
DANCE WEEK. Малките участници ще предста-
вят на публиката научените по време на над 
6-месечните танцови занимания хореографии, 
съпроводени от авторска музика, създадена спе-
циално за спектакъла. Проектът се осъществя-
ва с подкрепата на Фондация „Америка за Бъл-
гария”, Посолството на САЩ в България и SOFIA 
DANCE WEEK.
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Предфестивално:  
SOFIA DANCE WEEK 2013
Някои въпроси към екипа на предстоящия фестивал за съвременен танц 
Какви ще бъдат акцентите в предстоящото 

издание на SOFIA DANCE WEEK?

Един от важните акценти е българският шоу-
кейс. Витрината на най-актуалното от българ-
ската танцова сцена е предназначена за местна 
публика и професионалисти, чужди програмато-
ри, селекционери и директори на фестивали, кои-
то ще се запознаят със средата и артистите, 
активни на това поле у нас. Вярваме, че шоукей-
сът е удачна стратегия за популяризиране на 
българския съвременен танц, би стимулирал ви-
димостта на българския танц в чужбина, както 
и развитието на средата на съвременния танц 
у нас. Специално ще бъдат поканени експерти и 
взимащи решения в областта на изкуството и 
културата от българските държавни и общин-
ски институции, отговорни за провеждането на 
културни политики. Една от идеите на модула 
е да разшири и разнообрази публиките на съ-
временния танц в България, като за целта ще 
бъде реализирана целенасочена комуникационна 
кампания, ползваща всички възможни канали. Ще 
бъде обявен минимален вход (или вход свободен), 
за да бъде привлечена възможно най-широка ау-
дитория, изкушена от съвременното изкуство.

В рамките на шоукейса ще се проведе ФОРУМ, 
който ще съдейства за обмена на идеи и разби-
рания между практици, теоретици и мениджъри, 
за срещата на артистичните практики и въз-
можните платформи за тяхното представяне. 
Дискусионният модул ще представи гледните 
точки на участниците и гостите, специално по-
канени да се запознаят с българската танцо-
ва среда, изследователи на съвременния танц, 
критици и теоретици, артисти, практици от 
различни области и жанрове на изпълнителски-
те изкуства. Ще бъдат дискутирани както кон-
кретните представления, така и съвременните 
практики на танца – в естетическа, политиче-
ска и мениджърска перспектива.

Друг акцент е кино модулът – филмите за бел-
гийския съвременен танц, за съвременния танц 
в Германия, в Испания.

За първи път ще имаме американско съдържание, 
както и спектакли от Велиокобритания и Шве-
ция. 

Детската програма също винаги е важна и е 
своеобразен акцент в програмата.
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Какво послание искате да предадете на бъл-

гарската публика с тазгодишното издание на 

фестивала?

SOFIA DANCE WEEK 2013 иска да обърне специ-
ално внимание на българския съвременен танц, 
нещо което фестивалът не е правил досега. 
Смятаме, че е важно фестивалът да има съз-
нанието, че е важно да стимулира видимостта 
и развитието на средата на съвременния танц 
в България. Също така бихме искали да привле-
чем разнообразни публики, които са готови да 
се пуснат в едно свободно изследване на пре-
дизвикателствата, които идват от сцената на 
съвременния танц 

Какво е мястото на детския спектакъл на 

Фондация „Танцово изкуство – Илиев” в про-

грамното развитие на фестивала? Защо по-

добни инициативи са важни?

Публиката трябва да бъде култивирана и при-
вличана към естетиката, идеите, начина на ко-
муникация, които съвременното изкуство прак-
тикува, в това число и танцът. И това трябва 
да започва още от детска възраст. Детски 

спектакли като този на Фондация „Танцово из-
куство – Илиев” са много важни с функцията си 
на приласкатели и медиатори между децата и 
света на изкуството. Работата на Фондация 
„Илиев” има още един много важен аспект – ос-
вен приобщаване към абстрактните полета на 
изкуствата, фондацията работи и за интегра-
ция между различни социални и етнически групи 
деца, което възпитава в толерантност, разби-
ране, познаване на „другостта" – изключително 
важно за общество, което има претенции да е 
съвременно и демократично. 

Какво е мнението Ви за развитието на тан-

цовото изкуство в България? Вървим ли в 

правилната посока?

За развитието на танцовото изкуство в Бълга-
рия трябва да се полагат усилия с цел танцът – 
и изобщо съвременните форми на изкуство – да 
бъдат положени коректно и адекватно страте-
гически и политически в културните стратегии 
на страната, защото от това зависи наличи-
ето/липсата на среда, стимулираща или игно-
рираща едни от най-живите и актуални форми, 
жанрове, идеи в изкуството.
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В медицината
Танцът има своето приложение и в медицината. Научен експеримент, проведен върху пациенти, страда-
щи от Паркинсон, показва, че редовното занимаване с танци има позитивен ефект върху мобилността и 
качеството на живот на страдащите от неврологичното заболяване. Учените наблюдавали подобрение в 
движението на ръцете, лицето и пръстите. Пациентите отбелязват, че социалният им живот, здравето 
и себеусещането им са се подобрили.  Учените установили, че и хората,които се  грижели за болните и 
също посещавали класовете по танци, били забелязали подобрения във физическото и емоционалното си 
състояние. 

В технологиите
Енергията на танца е в основата на една от най-атрактивните идеи за производство на зелена енергия. 
През 2006 г. група холандски учени представят в Ротердам първия Sustainable Dance Floor, танцова площад-
ка, която превръща енергията от танца и движението на хората в електричество. След дебюта си през 
2006 г. прототипи на платформата обикалят света  като постоянни експонати в музеи или като платфор-
ми за танци и веселби по различни фестивали и събития. Платформа от този вид посети и българската 
столица през 2011 г.

11

Танц навсякъде
Присъствието на танца в раз-
лични сфери на живота ни 
от Снежина Маринова, снимки: sustainabledanceclub.com
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