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След премиерното представле- 
ние на „Кармен“ на 5 октомври 
2018, в зала „Бунка Кайкан“ – 
Токио.

...Истински се забавлявах. Гледах за 
първи път спектакъл на Софийската 
опера преди 14 години и се възхитих. 
Вашата „Кармен“ е фантастична, 
уникална! Оркестърът, певците – 
ненадминати са! Затова си облякох 
специално кимоно от чиста коприна. 
Надявам се, че ще мога да видя 
„Кармен“ отново в Япония и това 
много ме радва!...

Йошинобу Такахаши :

...Днешната продукция беше впечат-
ляваща, уникална продукция. 
Много се радвам, че успях да я видя!  
Беше много силна, ярка, много съм 
щастлив. 
Искам да Ви видя следващия път! 
Браво, Софийска национална опера! ...

...Поздравление за успеха ви! Бяхте 
страхотни! Много беше приятно 
да видим представянето ви! Винаги 
сме щастливи да ви видим на тази 
сцена! 
Елате отново, ще ви очакваме с не-
търпение! ...

думаТа на зРиТеля...
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ПРОгРама на гОСТуванеТО

    5 октомври             Токио                    кармен

   6 октомври             Токио                    кармен

    7 октомври            Нагоя                     кармен

    8 октомври            Токио                    Турандот

10 октомври             Фукуи                    кармен

11 октомври             Мие                         Турандот
    

12 октомври             Фукуока               кармен

13 октомври            НишиНоМия     кармен

14 октомври             ивакуНи               кармен

16 октомври             кошигая              Турандот

17 октомври             МиТо                      кармен

КаРмен
Кармен Надя кръстевa, гергана Русекова
Дон Хосе костадин андреев, 
 Даниел Дамянов
Ескамилио веселин Михайлов, Бисер георгиев
Данкайро                        илия илиев
Ремендадо красимир Динев, 
 Хрисимир Дамянов
Цунига Димитър Станчев,
 Светозар Рангелов
Моралес атанас Младенов
Микаела Цветана Бандаловска, 
 Радостина Николаева
Фраскита Силвана Пръвчева
Мерседес Цветелина коцева

Диригент кейтаро Харада
Режисьор Пламен карталов
асистент-режисьор вера Белева
Сценография Миодраг Табачки
Костюми Християна Михалева-Зорбалиева
Худ. осветление андрей Хайдиняк
Хореография антоанета алексиева, 
 Светлин ивелинов
Диригент на хора виолета Димитрова
Помощник-режисьор Росица костова

Турандот габриела георгиева
алтум Мирослав андреев
Тимур Светозар Рангелов
Калаф                       камен Чанев
Лиу Радостина Николаева, 
 Цветана Бандаловска
Пинг атанас Младенов
Панг Николай Павлов
Понг Хрисимир Дамянов
мандарин Николай Петров

Диригент григор Паликаров
Режисьор Пламен карталов
Художник Йоана Маноледаки
Диригент на хора виолета Димитрова
асистент-режисьор Юлия кръстева
Помощник-режисьори: вера Белева , 
 Росица костова

ТуРандОТ
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Настоящото представление, по-
становката „кармен“, дори сред 
сходните постановки, е изключи-
телно необичайна – разбрах, че г-н 
карталов е вдъхновен от японската 
култура, по-конкретно от театър 
„Но“ до голяма степен, това личи и 
от сценичната подредба – изключи-
телно семпла, цветовете са огра-
ничени до черно, червено – малко на 
брой и акцентиращи. Това има голям 
ефект – дори самите цветове изи-
грават една роля и придават ат-
мосфера, което е много сполучливо в 
случая.

Днешната постановка, бе преживя-
ване и в още един аспект – голямо 
впечатление ми направи и фактът, 
че хорът не бе просто хор, а всеки 
един участник бе с маска – тоест, 
те не бяха там в ролята си на инди-
видуални личности, а на колективен 
образ с важна роля – те не просто 
наблюдаваха кармен, те бяха в „кар-
мен“. „кармен“ е интересна с това, 
че емоциите се редуват в краткото 
време на постановката – внезапно 
влюбване, внезапно разлюбване, ом-

раза и така нататък – тези интен-
зивни емоции и тяхното редуване 
се пренася и в поведението на Хора. 
Тази група спомага за изпитването 
на емоцията, сякаш ни показва какво 
има вътре в сърцето на героите. от 
тази гледна точка те, с техните 
маски, бяха много интересни.

и аз благодаря много, като японец.
За нас, като чуем България, за какво 
се сещаме – разбира се ключовата 
дума най-често е „кисело мляко“, но 
ако трябва да помислим и за нещо 
друго, това би било разбира се, роза-
та, българската роза, сигурно и дру-
ги неща…но за мен, за нас, едно мно-
го важно нещо, заради което ценим 
България, това е българската опера. 
Тя е нещо изключително важно, цен-
ност, която искам да представим на 
всеки японец. Много съм благодарен, 
за това, че толкова дълго време вече 
имам възможност да се докосна до 
тази ценност и се надявам оттук 
нататък и за в бъдеще да продължат 
нашите успешни взаимоотношения, 
за да достигне Софийската опера и 
до нашата публика.

Джуничи Нихей  
Президент на Джапан артс Корпорейшън

Борислав костов 
Извънреден и пълномощен посланик 
на Република България в Япония

особено съм щастлив, че отново за седми път, след 2000 - 
та година, японската публика има възможността да се на-
слади отново на прекрасните изпълнения на Националната 
ни опера. Този гастрол дава възможност на още по-голям 
брой японски граждани да се насладят на оперното изку-
ство на България, което е известно със своите традиции, с 
прочутите гласове. Те вълнуват публиката по целия свят.

искрено се надявам, че представленията на „кармен“ и „Ту-
рандот“ ще оставят незабравимо впечатление сред япон-
ската публика и ще допринесат за още по-дълбокото позна-
ване на богатството на българската музикална култура.
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кейтаро Харада 

„Здравейте! Току-що приключихме 
първите два дни от японското 
турне на Софийската национална 
опера и балет. японската публика 
много хареса постановката на „кар-
мен“. концепцията на маестро Пла-
мен карталов е наистина уникална 
и редица критици, мениджмънтът 
и много важни хора на изкуството 
в япония казаха, че постановката 
е много специална и уникална. По-
становката използва по интересен 
начин елементи от древногръцкия 
театър и японския театър „Но“. 
всички коментари бяха много поло-
жителни. оркестърът звучи фан-
тастично, хорът е невероятен и 
всички солисти показват цялата си 
страст. Това е много добро начало 
на прекрасно двуседмично турне на 
Софийската опера. всички са много 
доволни, има чудесна енергия, бяхме 
два дни в Токио, сега отиваме в На-
гоя, след това се връщаме в Токио 
за „Турандот“ и оттам нататък 
– следващ  ден, следващ ден, след-
ващ  ден...  толкова много предста-

вления, 11 представления. Много се 
вълнуваме. За япония идването на 
Софийската опера е страхотен по-
дарък, защото България е много ва-
жна страна за япония. историята 
на България ни е много интересна, 
киселото мляко, разбира се – фирма-
та „Мейджи“, която го произвежда 
тук, е голям спонсор на това тур-
не, а покровителите, спонсорите и 
ръководителите на „Мейджи Бълга-
рия“ дойдоха на второто предста-
вление и после вдигнахме тост с 
шампанско. Срещата на артисти-
те с нашите спонсори беше много 
приятна, маестро карталов произ-
несе кратка реч и благодари на всич-
ки. Радвам се, че участвам в това 
турне и се чувствам като член на се-
мейството на Софийската опера и 
балет. обичам всички, харесва ми да 
правим музика заедно и дотук имаме 
изключителен успех. остават още 
две седмици и се надявам тази енер-
гия да се запази, а турнето да бъде 
много успешно. Ще разкажа по-ната-
тък още. Благодаря за вниманието!”

Диригент
Йошихиро каджи   

На днешното представление певци-
те бяха много добри. оркестърът и 
хорът също бяха много добри. Много 
е важно при операта всичко да е на 
високо ниво. и днес всички бяха мно-
го добри. Затова и публиката е мно-
го развълнувана. Благодаря ви много. 
Знаете ли, публиката в Мие е мал-
ко стеснителна – те ръкопляскат, 
но много рядко някой ще каже „Бра-
во!“. Но днес имаше толкова много 

възгласи „Браво!“. Това означава, че 
представлението е било извънред-
но хубаво и публиката е много раз-
вълнувана. Прекрасно! Хорът също 
беше много добър, а това е много 
важно. 
Работил съм във виенската филхар-
мония под ръководството на караян 
и карл Бьом, на Сейджи одзава. аз съм 
работил за компанията „ямаха“. 

Диригент,  директор на Културния център
по изкуствата в префектура Мие, град Цу, 
12.10, 2018 г.
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Рейко Юяма 
Музикален критик, продуцент, писател

Разтърсващите мелодии на Бизе, 
Пучини и ехото на хармоничните 
гласове на българската опера – 
през погледа на Рейко Юяма в нова 
светлина:
Режисьорът Пламен карталов е по-
влиян за настоящата постановка 
(„кармен“) от мотиви на гръцката 
драма и японския театър „Но“. въз-
пятото от Брехт произведение, 
с което оперните ентусиасти са 
добре запознати, се представя в 
нова светлина – един отчуждаващ 
ефект, чрез който изразните пох-
вати от сцената ни потопиха в ис-
тински български спектакъл. 
Защо „български“ и какво го прави 
такъв: 
Първо, хоровото пеене – това е си-
лата на българския глас и едновре-
менното пеене. За българския народ, 
хоровото пеене се корени в религия-
та и религиозната музика. Те почти 
всеки ден посещават църква, слу-
шат литургия, молят се, пеят, по 
този начин хоровото пеене е неиз-
менна част от ежедневния живот 
на българина. 
отговорността на всеки един пе-
вец се разбира от само себе си, но 
тук има и друг момент – хорът да се 
„слее“, но не само това, а да обеди-
ни отправната точка за всички, и в 
допълнение индивидуалната експре-

сивност на всеки един да се открои, 
да се регулира до съвършенство и 
да „отекне“ в общата симфония от 
гласове. Това е предизвикателство-
то и чарът на тази музика.
има стил в поп пеенето, наречен 
„sing like talking“, т.е. „Пеене като 
говорене/напевно говорене“, но за 
такова „говорене като пеене“ кла-
сическата опера обикновено не е 
подготвена и не е свикнала да чува. 
Тук обаче българската национална 
опера успя до такава степен умело 
да го поднесе, че прекрасните й хо-
ристи изненадаха чудесно зрители и 
критици. 
„кармен“ представя Бизе, а „Туран-
дот“ – мелодиите на Пучини, в та-
кава нова светлина, че несъмнено 
заслужават специално внимание. Без 
излишно притворство и преекспо-
нирани емоции, самата мелодия ся-
каш ни обединява и богатството 
на гласовете изпълват сърцето не-
усетно и безапелационно. 
относно „кармен“ има и още един 
типично „български“ аспект – в пред-
варителния план на продукцията е 
заложено поставянето на маски от 
всички членове на хора. По този на-
чин заложеният мотив от древног-
ръцката драма – хорът – се събужда 
за нов живот. „Хор без лице“ – този 
изразен похват подсказва, че Бълга-

рия и гърция са съседни държави и в 
самото ДНк на българската култу-
ра живеят мотивите от гръцката 
култура, и корените на едната са 
дали красивата корона на другата – 
факт, който не може и не бива да се 
забравя. 
в центъра – сцената – червен кръг 
осветява и се превръща в умале-
на сцена, където стоят изправени 
само кармен, Дон Хосе, Микаела. обе-
щаният испански танц, досущ като 
от шоу на Лас вегас облекла – пре-
красни и пищни – основен момент в 
постановката, който събира всич-
ки участници, отново ни дава да 
опитаме от вкуса на екзотичното 
и оригиналното. от друга страна, 
сякаш излезлият от древногръцка 
легенда хор с белите си маски, създа-
ва прекрасен контраст и напомня за 
стила на Фелини в един мощен микс 
от заложени идеи.
По-важно от неудобната истина, 
изразена във въпроса „Нима вече 
няма нищо ново?“, е истината, пред-
ставена ни от сцената – „в какво се 
състои същността на „кармен“?“ в 
резултат на тези въпроси българ-
ската национална опера ни прово-
кира, не с поредната романтична 
история – тяхната постановка 
далеч не бе това, а по-скоро едно за-
дълбочено вникване в извечните и 

съвременни проблеми като „Свобо-
дата на жената и забраняващата 
това култура“ или „Невъзможност-
та от факта, че понякога онзи, кого-
то обичаме, не може да отвърне на 
чувствата ни, колкото и усилия да 
полагаме“ – големи въпроси за любо-
вта и несправедливостите, които 
я спъват, нерядко са нишките, кои-
то тъкат това произведение.
Между другото, гледайки този път 
към сцената, имаше и още нещо, ко-
ето ми мина през ум. ако Бизе се бе 
родил в нашата настояща епоха, 
то той несъмнено отново щеше 
да се превърне в създател на хито-
ва музика. ако трябва да го сравня 
с някого, хрумва ми Пол Маккартни. 
в света на класическата музика има 
много светила – Моцарт, Чайковски, 
но по живата съвременност и за-
помнящото се звучене на поп музи-
ката несъмнено никой друг не може 
да се мери с него. 
Предназначено бе представлението 
за неизкушени сърца, незапознати 
с операта – няма шега! именно от 
гледна точка на креативността 
и оригиналността си това пред-
ставление заслужава най-високата 
оценка за режисьора и изпълнители-
те.
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Хидеки вакабаяши
Директор на театъра 

изключително съм развълнуван. 
имаме публика, която дойде с авто-
буси от цяла япония. вашият успех 
е феноменален. учители от училище 
за изучаване на японския театър 
„Но“ с 91 деца научили за уникалната 
„кармен“ и идеите за древния япон-
ски театър, преобразен в хора на 
операта, пристигнаха с два авто-
буса. Бързам да отбележа, че идеи-
те на академик Пламен карталов са 
реализирани великолепно. „кармен“ 
спира дъха! актьорите, хорът, ор-
кестърът ви са на световно ниво! 
Браво, Софийска опера!
изключителни благодарности под-
насям по повод седмото ви по ред 
официално посещение и страхотни-
те ви спектакли. 

С една дума, впечатлението ми от-
носно настоящата постановка е 
разбира се, страхотна!
Но по-специално, този път наблюда-
вахме една уникална опера, която ме 
накара лично да се почувствам „ето, 
в момента съм на постановка от 
световна класа“. 
освен това, трагично-възвишени-
ят глас на принцеса Турандот, ми 
позволи макар  и за миг сякаш да над-
зърна в душата на Пучини и да вни-
кна в неговата вътрешна движеща 
сила по отношение написването на 
това произведение. 
Много благодаря!

Беше невероятно представяне! 
През цялото време тримата глав-
ни герои и тяхната история ни 
държаха на ръба на седалките! Тази 
драматичност и емоционалност е 
ключът към кармен. 
Непременно елате отново, ще ви 
очакваме с отворени обятия. винаги 
сте добре дошли! Благодаря! Чудес-
ни бяхте! Беше прекрасно! Линията, 
хорът! Много хубаво беше постро-
ено! и триъгълникът, между кар-
мен, Дон Хосе и Микаела! и линията 
на хора! а всички останали са извън 
този триъгълник! а ще ви видим ли 
отново в япония, идвате ли отново 
във Фукуи, ще ни посетите ли пак? 

киочи Хашимото ейкадзу оучи
Продуцент Заместник-председател 

на Джапан артс Корпорейшън

Запознах се с карталов през 1998 
година. вече 20 години работим със 
Софийската опера и балет. Постиг-
нахме чудесни резултати. и виж-
дам, че на японската публика много 
й харесва.
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Нобумицу Хаяши 
Генерален директор на центъра за изкуства 
Хього в гр. Нишиномия

Пламен карталов
Директор на Софийска опера и балет

– името ми е Хаяши, аз съм гене-
ралния директор на този център. 
Приятно ми е!

– г-н Хаяши, приятно ми е да се 
срещнем отново. как ви се стори 
представлението?

– Това е седмият път, в който ни 
посещавате! Беше чудесно!

– „кармен“ е най-новата ни поста-
новка,  с която ви гостуваме! Пре-
дишният път ви представихме   
„Турандот“!

– и всеки път ни показвате най-
доброто си предтавление!

– Много ви благодаря за мнението! 
Ние работим с цел да направим най-
доброто си представяне в япония! 
За мен е много важно да създадем 
контакт с вас и да си сътрудничим. 

– Това е чудесно, чудесна възмож-
ност за нас като японци да пора-
ботим заедно и да се поучим.

– Разбирам, вярвам ви, за нас беше 
чест да сме тук.

– надявам се отново да се видим  и 
следващият път да е скоро. за ар-
хива на вашата Опера искам да за-
пишете: „Този път „Кармен“ беше 
много оригинално, ново, различно 
от всички досега представления. 
аз много пъти съм гледал „Кар-
мен“, но тази беше най-интересна 
и уникална спрямо всички остана-
ли. за мен беше удоволствие да я 
наблюдавам и преживея. много 
благодаря!

СПОделенО в анТРаКТа...

ясуши Муромачи 
Работи в сферата на маркетинга, 
има собствен музикален канал в Youtube.

аз съм фен на българската оперна  
певица Надя кръстева от 2007 го-
дина. За първи път я гледах във ви-
енската опера и оттогава обикалям 
света, посещавам всяка сцена, на ко-
ято играе. Певицата има страхот-
но присъствие на оперния подиум. 
аз харесвам гласа �. Той е много дъл-
бок, страхотен е. Скоро пътувах до 
виена, Сан Франциско и Милано – не 
мога да пропусна нейно представле-
ние. Неин фен съм. 
След като се докоснах до магията на 
българската опера, се записах на уро-
ци по пеене.

вашата опера има голям автори-
тет в япония. Нашата държава има 
желание Софийската опера да пока-
же много от своите спектакли на 
наши сцени!

Беше прекрасно! Невероятно! една 
страхотна кармен. Браво! Браво! 
Благодаря ви за незабравимото пре-
живяване. Трогнат съм до дъното на 
душата си. Благодаря!

Татцуо Хавата 
Генерален директор на културен комплекс 
във Фукуи
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„Софийската национална опера не се уповава 
единствено на прочутата магия на българ-
ските гласове, а има таланта и потенциала 
да бъде един от първите оперни театри в 
света – съвременен театър, органично вплел 
в едно певческо майсторство, оркестър и съ-
временна режисура, която превръща всички на 
сцената - и солисти, и хористи, и статисти 
в актьори. Те не само пеят до съвършенство 
партиите си, но и играят – както във всеки 
драматичен театър.”

Така, Софийската опера отстоява своята 
артистична и музикантска идентичност и 
е един съвременен оперен театър с многопо-
сочно въздействие върху публиката си.

Триумфалното първо японско турне на тру-
пата покори най-големите съвременни свръх-
модерни зали от 1800 до 3000 места в десет 
от най-големите градове на страната с вир-
туозното си музикално-сценично, певческо и 
артистично присъствие, което не е само съ-
вършено, но и нееднопластово.

ТаКа заПОчна в яПОния
                      ПРеЗ 2000 гоДиНа...

ПЪТЯТ НА СОФИЙСКАТА ОПЕРА В СТРАНАТА 
НА ИЗГРЯВАЩОТО СЛЪНЦЕ

23 ноември – 16 декември

2000
21 ноември – 16 декември

2002

30 октомври – 21 ноември

2012

6 – 22 октомври

2015
5 – 17 октомври

2018

4 – 26 октомври 
2008

октомври – ноември

2005

ТуРандОТ 
джОКОнда
БОХеми
дОн КаРлОС

ТОСКа
СелСКа чеСТ 
джани СКиКи
ТуРандОТ 
Княз игОР
КаРмен 
ТуРандОТ

РигОлеТО
ОТелО
ТуРандОТ
Бал С маСКи
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Тамисука ватанаки  
Претседател на Долната камара на парламента на Япония

гостуването на Софийската опера в япония е много 
важно събитие. изключителен театър, един от най-
добрите в света.

__________________

Йошиюки Фуджита  
Музикален критик

Много можем да научим от тази първа постановка 
на ,,Джоконда'' в япония. Макар че либретото е мно-
го старо, тази постановка звучи съвсем по новому, с 
интересни режисьорски хрумвания.

__________________

Тенкоко Синода
Прекрасен спектакъл, направо покорява. всичко е чу-
десно. Не съм гледала по-добър спектакъкл. Режисура-
та също е прекрасна, много близка до нас, японците.

_________________

Проф. Тойо асакава
Тенорът андреев е изключително добър, както и хо-
рът. изключителни гласове, отекват надалече. ор-
кестърът е много добър. Сцената е – много ефектна. 
Получил се е органично слят спектакъл.

ясуо Накато  
Президент на „Джапан артс“

Много хубаво е, че Софийската опе-
ра идва с нова постановка и то 
на „Джоконда“. Досега в япония са 
гостували много оперни състави, 
но все с познати оперни заглавия – 
„кармен“, „Бохеми“,  „Турандот“ и 
др.

За първи път оперен театър идва 
с непознато заглавие. Тази поста-
новка на „Джоконда“ е изключител-
но интересна. Тенорът е чудесен 
глас. Димитрова познаваме отдав-
на. Това и очаквахме от нея. 

България е позната с големите си 
оперни певци. Чудесни са. Питам се 
какво има в България, че се раждат 
такива певци.

Масаки Нива 
Музикален критик

гордея се с това турне. Предста-
вленията минаха изключително ус-
пешно. Те грабнаха сърцата на япон-
ските почитатели на оперното 
изкуство. Много сме радостни от 
този факт. Софийската опера не 
отстъпи по нищо на световноиз-
вестните театри, гостували тук, 
направи блестящи спектакли.

японската публика оцени високо 
богатите гласови възможности на 
певците и хористите. Сцената ма-
кар и малко опростена беше много 
ефектна. Режисурата на Маестро 
карталов бе много добра. въпреки 
сравнително малкия състав, той ре-
жисира умело. Сценичната реализа-
ция много допада на публиката. Сил-
но впечатление направи и балетът. 
като цяло представленията бяха 
близки до японската душевност.  

Досега България не беше много по-
зната в япония, но мисля, че след 
това турне японците ще я чувст-
ват много по-близка.




