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Балетният спектакъл „Огненото птиче“  

на Балетна школа Маша Илиева –  

затрогващ, красив, вдъхновяващ 

 

Гл. ас. д-р Емелина Горчева 

Последната премиера и най-новото естетическо завоевание във вече 

25-годишната славна летопис на Балетна школа Маша Илиева е балетният 

спектакъл „Огненото птиче“, състоял се на 30 май 2021 година в Софийска 

опера. Извънредната ситуация и всички ограничения не успяха да спрат 

стремежа, устрема и полета към красота, финес и изящество на малките 

балетисти и техните хореографи-педагози, уверено и компетентно водени 

от примабалерината Маша Илиева. 

„Огненото птиче“ е провокативен и иновативен в творчески аспект 

спектакъл. Либретото е специално сътворено от младата режисьорка и вече 

успешен драматург Станислава Ризова, а музикалната драматургия 

обединява фрагменти от класически балетни шедьоври, умело вплетени в 

сюжетната канава и фабула. Спектакълът впечатли със своята феерична 

визия и тайнствена мистика, постигнати посредством стилизираната, но 

ефектна сценография, атрактивни костюми, динамично осветление. Всички 

тези сценични компоненти предават отчетливо подтекста, 

психологическите и емоционалните нюанси на драматичните ситуации и 

душевните преживявания на героите. Малките възпитаници на Маша 

Илиева със своята неподправена чистота, искреност, талант, умения и 

сетива, отворени към красотата и възвишеността на балетното изкуство, ни 

потопиха в омайната атмосфера на приказното горско царство и неговите 

мистични обитатели (една алюзия и препратка към човешкото ни общество). 

Чрез поетиката и лексиката на танца (класически и съвременни техники), 

пластиката и актьорската изразност на емоционалния изказ и откровеност 
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малките балетисти ни накараха да съпреживеем съдбата на техните герои и 

възвисяването им. Така балетният спектакъл „Огненото птиче“ ни пренесе 

в света на мечтите, върна ни вярата, че Любовта и добротата са сред нас, 

достатъчно е само да повярваме и да си пожелаем да ги срещнем. 

„Огненото птиче“ не само за пореден път затвърди високото 

художествено ниво и майсторство, творчески почерк на Балетна школа 

Маша Илиева, но и увереността и оптимизма, от който всички ние имаме 

такава нужда, че българското балетно изкуство създава и възпитава новата 

бъдеща генерация балетни артисти, от които очакваме смело и дръзко да 

влеят своята неукротима енергия, да потърсят нови творчески и духовни 

траектории. 


