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Младият творец е вече утвърде-
но име в пражкия театрален 
живот. Пиесите му се играят 

в много градове на страната и вън от 
нея, печелят престижни национални и 
международни отличия, все повече се 
превеждат на други езици и будят ин-
терес с актуалната си тематика и смели 
решения.

Новата инициатива на Чешкия цен-
тър привлече вниманието на театрали, 
журналисти и културна общественост. 
Целта е да се пропагандира съвремен-
ната чешка драма и тя да стигне до бъл-
гарските сцени. Творби на чешки автори 
излизат в превод на български език в 
поредицата „Театър х3“ на издателство 
„Панорама плюс“ (цифрата 3 показва, че 
всяка от книжките съдържа три пиеси 
от един автор). С първата книжка от 
поредицата  беше представена Даниела 

Петър Колечко на български език
Чешкият център в София не е театър, но вече откри 
тазгодишния си театрален сезон. На 3 октомври в салоните 
му се състоя първото по рода си сценично четене на съвременна 
чешка пиеса в присъствието на автора й – Петър Колечко.
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Фишерова – едно от включените загла-
вия, понастоящем се репетира в Учебния 
театър на НАТФИЗ. Последва успешното 
представяне на съвременни драматурзи 
от различни страни. Излязоха и сборни-
ците с пиеси на Петър Колечко и Петър 
Зеленка. Издателство „Панорама плюс“ – 
единственото в България, публикуващо 
театрална литература, в отговор на без-
спорния интерес на театралната общест-
веност в България, започна издаване на 
новата библиотека „Сцена“, като нейните 
книжки ще съдържат само една пиеса. И 
за да се спази традицията – всяка нова 
поредица на издателството да започва с 
творба на чешки автор – първият брой 
от новата библиотека съдържа пиесата 
на Милан Ухде „Чудо в Черната къща“!

Инициативата на г-жа Катержина 
Хуртаева, директор на Чешкия център 
в София, да направи Центъра „изложбе-

на сцена“ за нови чешки драматургични 
творби, бе посрещната с готовност от 
Николай Ламбрев – режисьор в „Театър 
Българска армия”. Той привлече елитни 
актьори, които поднесоха откъс от пие-
сата на Петър Колечко „Яйца“, в превод 
на Маргарита Кюркчиева. Оказа се, че 
примерът на Клуба на театралния пре-
водач (наречен FPTSFPTS, удвоена абре-
виатура от From page to stage, за чиято 
дейност списанието ни писа в книжка 
2/2012), е заразителен. И този път те-
атърът, старият магьосник, постигна 
своето: въвлече всички съпричастни в 
лъчезарния си свят.

Новата рубрика в богатата програма 
на Чешкия център несъмнено поставя 
началото на поредица от подобни же-
лани срещи на творци, изграждащи те-
атралното представление от компютъра 
на автора до билета на зрителя. 


