
К омедията е  смесица от горчив 
хумор и  поезия. Героите са 

двама аутсайдери, които вегетират 
в  живота и  живеят истински само 
на мачовете. Приличат на митични-
те персонажи на Бекет, но в модерен 
вариант – не се чувстват изхвърлени 

от живота, а гледат да се приспосо-
бят. Каквито и несгоди да се срутват 
върху тях, те бягат в  обетованата 
земя – футбола. 

Заслуга за поставянето на пиеса-
та в театъра на Кладно има най-вече 
режисьорът Николай Пенев, който 
я  представя в  драматургичния от-
дел на театъра. „Пиесата ни заин-

тригува – казва Илона Смейкалова 
от драматургичния отдел. – През 
този сезон искаме да наблегнем на 
съвременни автори, както чешки 
така и задгранични, търсим качест-
во. Николай Пенев освен това смеси 
традиционния текст с алтернативни 

форми, което определено обогати 
представлението.“

Елин Рахнев е  завършил Специ-
ална педагогика в СУ „Св. Климент 
Охридски“, а  по-късно учи режи-
сура в  НАТФИЗ. Работи като жур-
налист, четири години е  издател 
и  главен редактор на „Витамин Б“ 
– списание за литература и поезия. 

В периода 2000–2003  г. е драматург 
на Народния театър „Иван Вазов“, 
а  от 2006 до 2009  г. е  драматург на 
Държавния сатиричен театър „Але-
ко Константинов“. Основател и сце-
нарист на предаванията „Кръго-
ве“ по БНТ и  „Невалидно по bTV, 

автор в  „Суматоха“ и  „Панорама“. 
Автор е на стихосбирките „Същест-
вувам“, „Развяване на минзухара“, 
„Октомври“, „Канела“ (2008) и  на 
пиесите „Боб“, „Флобер“, „Високата 
есен на твоето тяло“, „Кукувицата“ 
и „Маршрутка“.

„Фенове“ получава признанието 
не само на критиката, а и на футбол-
ните фенове. „Сега разбрах какво 
е  правил Елин на мачовете – казва 
през смях Светла Петрова, телеви-
зионен водещ. – Просто ни е гледал 
и след това е писал.“ Фен (на пиеса-
та) е  и  актьорът Тончо Токмакчи-
ев: „Футболистите разбраха как се 
чувстваме на трибуните. Искам от 
Елин да напише втора част. В нея ще 
играем с Филип Трифонов.“

Томаш Свобода е  творчески ди-
ректор на театъра в Кладно от нача-
лото на февруари. „Не съм участвал 
в избора – казва той, – но го смятам 
за сполучлив и целият екип е дово-
лен от резултата.“ 

Фенове на линия
на 13 февРуаРи, в ГРадския театъР на кладно, се състоя ПРемиеРа на Пиесата „фенове“ на бълГаРския 
автоР елин Рахнев. РежисьоР на Постановката е николай Пенев, ПРеводът е на ГеРГана уРумова. 
Пиесата е носител на наГРада за дРаматуРГия на съюза на аРтистите в бълГаРия „икаР 2003“.

Ochutnejte Balkán!
ochutnávky bulharských, rumunských a srbských tradičních 
jídel a degustace národních nápojů. • soutěž o nejlepší jídlo 
• ukázky bulharských, řeckých a tureckých tanců • balkánská 
diskotéka a národní veselice u příležitosti svátku Georgiovden 
23. dubna, 19 h, Baráčnická Rychta, Tržiště 23, P1
Vstup: 50 Kč
Buďme u toho Zaedno! www.zaedno.org

pozvánka

Fanousci
Elin Rahnev

si Vás dovoluje pozvat na 4. premiéru sezóny 09/10

Premiéra pro předplatitele: 
13. 2. 2010 v MDK na točně

2. premiéra: 20. 2. 2010 
v MDK na točně
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c  ТексТ: мария Паунова  снимки: архив на Градски театър – кладно


