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Съпругът е потърпевш
Цвета участва и в редица 

социални проекти. Признава, 
че невинаги успява с всичко, 
все нещо жертва. Работи без 
почивен ден и само лятото има 
време, в което наистина да се 
отпусне. 

За щастие децата й вече са 
по-големи, а подкрепата, която 
получава от съпруга си Влади, 
е незаменима.   

„Децата са много горди с рабо-
тата ми и самите те участват в 
театър „Драмеди„ по собствено 
желание. Наблюдават как чо-
век може да прави това, което 
обича, да е успешен и да няма 
нужда от компромиси в името 
на „осигурен„ живот. Децата 
най-малко усещат липсата ми, 

защото за тях време винаги 
намирам. Но за мъжа ми остава 
по-малко внимание, което пери-
одично нарушава иначе хармо-
ничния ни брак„, казва Цвета. 

Не мисли, че има право да 
определя накъде да поемат 
децата й. С татко им са роди-
тели придружители и смятат 
това за голяма чест и приви-
легия - да са част от живота 
им, да наблюдава как растат 
и се превръщат в креативни и 
мислещи хора. „За мен е важно 
да им предоставя възможност 
да се развиват и да открият 
способностите си. След това те 
сами ще намерят най-доброто 
място за себе си„, категорична 
е майката.

С участници в театър „Драмеди“

рудно е да се определи каква 
точно е Цвета Балийска. 
Актриса, преподавател нова-

тор, създател на театрални форма-
ции, а сега и организатор на 

първия фестивал 
на авторския театър. 

„Чудесен повод за начало беше 
10-годишнината на театър „Дра-
меди“. Навършихме десетилетие 
през февруари 2020 г., но поради 
ограниченията, които ни наложи 
пандемията, фестивалът ще се 
случи на 27 и 28 март 2021 г. в Нов 
театър НДК“, обяснява Цвета през 
„Всичко за семейството“.

Авторски театър има от много 
години в България и всички го 
познават - това са представлени-
ята на Мариус Куркински, Теди 
Москов, Камен Донев. Освен тях 
според Цвета обаче има още много 
творци, които правят страхотни 
авторски представления. Фестива-
лът ще даде  пространство за изява 
да популяризират това изкуство. 

В авторския театър всичко е 
създадено от участниците в него. 
Дори и да се ползват текстове 
на друг автор, те са облечени в 
уникална драматургична рамка, 
музиката също е създадена по 
време на репетициите, често от 
режисьора или от някой от актьор-
ите. Засягат се актуални социални 
теми, понякога има участие на 
публиката, различна употреба на 
пространството и винаги се търсят 
нови театрални форми и изразни 
средства.

Целта на фестивала е да пред-
стави авторската продукция в 
България. Акцент в първото му 
издание ще бъдат различните фор-
ми. Ще започнат с моноспектакъла 
на Ованес Торосян Game Over. 
След това зрителите ще видят 
танцовия спектакъл „Ритуали на 
душата“, интерактивното пред-
ставление The space in between 
на Performance room, Варна. По-
становката на театър „Драмеди“ 
„С/Звяра в човека“ е с участието 
на актьори между 6 и 13 години. 
Фестивалът ще завърши с „П(р)о- 
гледни“ - авторското представле-
ние, създадено от незрящи актьори 
по истински истории.

„Фестивалното преживяване е 
различно, то е авторски театрален 
маратон: пълно потапяне в два дни 
от 10 до 22 часа, 8 представления, 
2 театрални работилници - една 
с мен, една с Ованес Торосян, 2 
дискусии между артисти и пуб-
лика, концерт с авторска музика, 
изложба. Два дни, в които публика 

В школата на актри-
сата деца и незрящи 
разкриват творче-
ската си природа

Цвета Балийска 
не търпи 
игото на егото

Цвета вдъхновява учениците си със своя ен-
тусиазъм

Спло-
теното 
семейство 
на Коледа 
у дома

и артисти ще споделят заедно едно 
творческо пространство“, отсега 
се радва Цвета.

Убедена е, че публика за автор-
ския театър има.  Отзивите за 
спектаклите са много възторжени. 
Често зрители споделят, че са 

дошли с колебание, а 
си тръгват с увереност, 

че ще дойдат пак. Новите проек-
ти винаги са предизвикателство. 
Най-неприятното е, че са на 30% 
от капацитета на залата, което в 
случая е около 50 човека. „Имаме 
щастието фестивалът да е фи-
нансиран от Министерството на 
културата и да не се безпокоим 
за разходите. Но е много жалко, 
че толкова много труд и толкова 
прекрасна продукция ще бъде спо-
делена само с толкова малък брой 
хора“, ядосва се организаторката. 

Обяснява, че тя се занимава 
с драматичен театър, но не и с 
драматургичен театър. Още в 
НАТФИЗ разбрала, че държавните 
и общинските структури няма да 
са нейното място. 

„Имах възможност да опитам 
и бързичко се ориентирах към 
независимия сектор, където успях 
да разгърна пълния си потенциал 
- споделя актрисата. -  Като пред-
седател на сдружение „Творци“ 
освен с изкуство съм ангажирана 
с организация, администрация, 
управление на хора и проекти, 
много други дейности. Някои от 
важните учители в живота ми 
са Бончо Урумов в театралната 
студия, Мария Ганева в НАТФИЗ, 

преподавателите в магистратура-
та „Артистични психо-социални 
практики“, където открих playback 
театъра (импровизационен театър, 
посветен на драматизацията на 
лични истории на хората от пуб-
ликата) и други алтернативни те-
атрални форми, и Джонатан Фокс 
- основателят на playback театъра, 
който е много важен човек в моето 
професионално развитие.“ 

Не смята, че се е 
лишила от светлините 

на прожекторите. 
Дори понякога й се иска да се 
скрие за малко. Има поне две 
представления на месец с Playback 
театър „Тук и сега“, преподаването 
също е актьорска изява и всеки 
път е като отделно шоу. „Егото 
си овладявам непрестанно и съм 

решила, че искам животът ми да е 
освободен от игото му. Наблюда-
вам, осъзнавам и не позволявам да 
ме завладее напълно. Режисурата 
за мен е естествено продължение 
на развитието ми. Тя ме изпълва 
с вдъхновение, ентусиазъм и за-
вихря толкова вълнуващи идеи, 
които заедно с участниците, обли-
чаме в театър. Този процес не бих 
заменила с нищо друго“, обяснява 
Цвета.

 Актрисата рядко приема роли. 
Поела е ясен и категоричен път, 
който изисква много от нея, не й 
остава време и енергия за повече. 
„Във филма „Воевода“  играх ро-
лята на Мина и това преживяване 
ме разтърси из основи. Благодарна 
съм, научих много за себе си и за 
киноактьорското майсторство, но 

си потвърдих, че това не е моят 
път“, откровена е тя. 

Трудно могат да се преброят 
дипломите на Балийска. Има два 
бакалавъра, една магистратура и 
3 специализации. Много обича да 
учи. Сигурно затова преподаване-
то й е страст - 

за да бъдеш добър 
учител, трябва 

да си добър ученик. 
„Пионер съм в няколко области и 
това изисква да се обучавам не-
престанно, за да проправям нови 
пътеки. Предстои да напиша ня-
колко книги и да систематизирам 
три различни преподавателски 
методики, които все още не са 
разработени в България - за ав-
торски театър с деца и младежи, за 
playback театър - за деца, възраст-
ни и професионалисти и приложен 
театър за незрящи хора. 

Убедена е, че сцената дава много 
на децата. В академия „Драме-
ди“ се развива целият творчески 
апарат на участниците. Освен 
часове по актьорско майсторство 
и сценична реч има и по пеене 
и танц. В програмата се обръща 
голямо внимание на личността и 
на креативния потенциал. Акаде-
мията не е само за деца и младе-
жи, ориентирани към кариера в 
изкуствата, но и за всички, които 
искат да развиват емоционалната 
си култура, 

да опознаят силните 
си страни 

и да отключат творческата си 
природа. „Създаваме ежегодно 
авторски представления с всяка 
група, в които участниците са и 
автори. Така те добиват вяра в 
собствените си сили, стават все по-
уверени, учат се да работят в екип, 
да реагират адекватно и гъвкаво на 
стресови ситуации. За незрящите 
театърът също е ценен, помага им 
да общуват свободно, да се изразя-
ват, да се адаптират, да преодолеят 
срама и смущението, да получат 
равни шансове за реализация“, 
изрежда предимствата на работата 
си неуморната Цвета Балийска.
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