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Премиерата на „Севилският бръснар“ 

в Бургаската опера  

 

Теменуга Захариева 

 

Неостаряващата максима на Шекспир: „Всичко е добре, когато 

завършва добре“ се доказа и тази вечер, 8 октомври 2021, с премиерния 

спектакъл на „Севилският бръснар“ на сцената на Бургаската опера. 

Отлагана във времето заради обективни обстоятелства, премиерата на 

знаменитата творба на Росини, в изцяло иновативния прочит на 

режисьора доц. д-р Александър Текелиев (асистент-режисьори Лина Пеева 

и Петър Тихолов) и художника и сценограф  Денис Иванов, акумулира 

съзидателния заряд на целия състав на театъра и гост-солистите, за да 

достигне своя апогей в точния – дългоочакван, изстрадан, но щастливо 

настъпил момент. Под палката на маестро Иван Кожухаров солисти, 

оркестър и хор бяха съвършено споени в неразривното единство на 

безсмъртната музика на Джоакино Росини, забавното либрето, шеметните 

режисьорски решения, предизвикващи сетивата и ума, сценографията и 

смайващите костюми, издържани в стилистиката на 70-те години на XX 

век. Резултатът бе великолепен цялостен спектакъл в маниера на социална 

сатира. Всички елементи на едно качествено представление бяха налице – 

стройно издържана концепция, ясна постановъчна линия, динамика, 

елегантно поднесени еротични нюанси – със закачка и намигване, 

свръхдинамично действие, плавно преливащи моменти от сценария, 

вътрешна градация и неочаквана развръзка – с леко шокиращ ефект, но 

предизвикваща искрен смях с терапевтичен ефект. 

Героите на сцената и всички „зад кадър“ заслужават горещи 

адмирации: маестро Иван Кожухаров, диригент-постановчикът, изработил 

до съвършенство всеки детайл от партитурата – динамика, градация, 
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баланс, интелектуален заряд; Невена Михайлова – диригент на хоровия 

състав, чудесен не само като звучене, но и като ярко артистично 

присъствие (всеки от артистите имаше сценични етюди, изпълнени с много 

чувство за хумор); и разбира се – великолепните солисти!  

Баритонът Марян Йовановски бе същинска артистична фурия, с 

брилянтно вокално изпълнение в ролята на най-знаменития бръснар на 

всички времена Фигаро, който в премиерната постановка е копие на Елвис 

Пресли. Баритонът съумя да запази всеки детайл от музикалния текст, като 

добави оригинални щрихи към образа, който предизвика истинска 

симпатия и много смях у публиката. 

Харизматичното сопрано Илина Михайлова (гост) бе фина, закачлива, 

чаровна, фамозна Розина, която представи партията, характерна с 

изключителна техническа трудност, с лекота, присъща на големите 

майстори. Сопраното изгради всяка музикална линия с филигранна 

точност, вътрешна градация и елегантно владеене на гласа. Цялата вокална 

прелест бе съчетана с бликащ артистизъм и естествен сценичен чар.  

Тенорът Николай Моцов (гост) се представи неимоверно ярко и 

релефно в ролята на Граф Алмавива, който в постановката на Александър 

Текелиев е... шейх на Катар с харем от 12 ханъми (тринадесетата е 

изненадата на вечерта, а четиринадесетата предлага сама своята 

кандидатура...). Блестящо изваяни вокални фрази и емоционална 

наситеност на образа, преминаващ през различни състояния на духа, 

постигна тенорът Моцов в необичайното, но свръхзабавно амплоа. В 

интерпретацията на Граф (Шейх) Алмавива той не само пресъздаде с 

артистизъм закачливите елементи и хумористични препратки, но и 

интелигентно поднесе и художествено осмисли вплетената актуална 

проблематика от днешния ден. Певецът изведе убедително различните 
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аспекти на типажа, тълкувайки  с дълбочинен прочит на пръв поглед 

лековати теми.    

Басът Костадин Мечков бе изключително убедителен вокално и 

актьорски в щекотливия образ на Доктор Бартоло. В осъвременената 

трактовка на Александър Текелиев Доктор Бартоло е... гинеколог, с 

еснафски закостенели разбирания и подмолни цели спрямо красавицата 

Розина. 

Стабилен във вокално отношение и предизвикващ бурен смях с 

блестящо защитените сценични етюди бе и басът Диман Панчев  като 

учителя по музика Дон Базилио, който впряга всевъзможни интригантски 

схеми в сюжетното развитие.  

Сопраното Нона Кръстникова бе шокиращо шармантна и 

предизвикателно очароваща в ролята на икономката Берта, която има 

афинитет към вино и мъже... и още нещо – и прекрасна като музикално 

изграждане на нелеката вокална партия. 

Баритонът Йордан Христозов в образите на Фиорелло и на Офицера 

бе свеж и предизвикващ искрени усмивки – и като хипито в стила на 70-те, 

и като строгия блюстител на реда. 

Аплодисменти и за чудесно изпълнените речитативи от 

пианистката Мира Искърова, и за оркестрантите на Бургаската опера с 

концертмайстор Ваня Златева, която доказа отново високата си класа. 

Имаше каскада от усмивки в „Севилският бръснар“ –  и елементи, 

изкарващи на повърхността на съзнанието различни асоциативни връзки, и 

логически подчинени елементи в сценографско-режисьорския прочит, и 

философия – но поднесена лежерно и с финес, и щипка поука, и доза 

горчив хап от реалността... Имаше и откровени препратки към 

съвременната „проза“ – маски, дезинфектанти, ваксини, РЗИ, Мосад, ФБР, 

ДАНС, спа център, терористични заплахи, дори списание „Playboy“... 
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И не на последно място по значимост би трябвало да се отбележи 

чудесното техническо обезпечаване на постановката (осветление, 

озвучаване, специални ефекти, сценични решения, мултимедия) като 

визуални акценти и смислово допълнение. Адмирации заслужават всички 

професионалисти: помощник-режисьорите Лина Пеева и Петър Тихолов, 

техническите служби, гримьорите, перукерите, служителите по гардероб и 

реквизит, суфльорът, отговорникът за субтитрите. 

Събитието бе уважено от проф. Мария Нейкова, областен управител, 

Диана Саватева, заместник-кмет по култура, туризъм и спорт, 

представители на общинската администрация, общественици, журналисти. 

Залата на Операта бе пълна – на допустимия капацитет, зрителите 

реагираха спонтанно и искрено се смееха на каскадата от забавни 

ситуации, а в края на вечерта дълго аплодираха на крака изпълнителите. 

Честита премиера, колеги! Да пожелаем дълъг сценичен живот не 

само на бургаска сцена на новата, различна и провокативна в добрия 

смисъл постановка на Росиниевата опера – в стила на „новата ера“, в която 

сме предизвикани да живеем... 
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