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“Някой път като започнеш, така, в свободното си време да мислиш, току-виж накрая решиш най-после да се ожениш. Живееш, живееш и накрая ти става много гадно...”
Камелия Хатип и Николай Урумов в постановката на “Женитба” от Н. В. Гогол, изнесена на 21 октомври 2014 г. от 18:00 ч. в НЧ “П. Хилендарски” Балчик    Фото: М. КОСТОВА
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Âèïóñê 1981 ã. íà ãèìíàçèÿ "Õðèñòî Áîòåâ" Áàë÷èê
Актьорът  Николай

Урумов е роден в Ка-
варна, но израства в
Българево.

Завършва Балчишката
гимназия през 1981 г., а
през 1990 г. - ВИТИЗ "Кръ-
стьо Сарафов", специал-
ност "Актьорско майстор-
ство за драматичен теа-
тър", в класа на проф. Ни-
колай Люцканов.

В момента е актьор e от

трупата на Народния теа-
тър "Иван Вазов" София.

Има пет номинации за
"Аскеер", като два пъти
е носител на наградата.
С две номинации за
"Икар", а през 2004 г. е
носител на наградата
"Икар".

Международно приз-
нание и дванадесет пре-
стижни награди от меж-
дународни фестивали на

монодрамата получава
за изпълнението си в
моноспектакъла "Жи-
вот в кашони" от Иван
Кулеков.

Ролята, с която е най-
известен и я играе цели
12 години, с над 150 пре-
дставления, е на Бай Га-
ньо в "Бай Ганьо" от Г.
Данаилов,  по Алеко
Константинов, реж. Пе-
тър Кауков, в Пловдивс-

кия театър, за която по-
лучава много номина-
ции и награди.

За моноспектакъла
"Лалугер" от Александър
Урумов, реж.Юрий Да-
чев, която гледахме преди
две години на балчишка
сцена, печели най-много
награди. Това е копроду-
кция на Театър "Българс-
ка армия" - София и Дра-
матичен театър "Йордан

Йовков" - Добрич. С тази
роля през 2011 г. печели
наградата "The Best Ac-
tor" на Международния
фестивал на монодрама-
та в Битоля,Македония,
наградата за "Най-доб-
ра мъжка роля" на Дру-
мевите празници в Шу-
мен (2011) и наградата
"Чудомир" в Казанлък
(2012) за "Комедийния
хит на годината".

Носител на наградата
"Актьор на годината за
2013", на Българското
Национално Радио, за
Радиотеатъра "Дневни-
кът на един луд" от
Н.В.Гогол, реж.Лилия
Абаджиева.

Последно стана Носи-
тел на наградата на НЕТА
за "Най-добро актьорско
превъплъщение" за По-
прищин в "Дневникът на

един луд" от Н. В. Гогол,
реж. Л.Абаджиева на Фе-
стивала на Камерните те-
атри в Струмица,Македо-
ния /2014/.

Продължава да участ-
ва в международни теат-
рални форуми. От кино-
то, в което има също се-
риозни успехи, времен-
но се оттегля.

Посвещава се на изця-
ло на театъра.
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В края на септември
по-миналата година  и  в
края на март миналата
година бяхме развълну-
вани и дълго, и говорих-
ме, и обсъждахме: Кое
да! Кое не! - за спектак-
лите "Последният полов
атлет" от Нийл Саймън,
изнесен в читалището и
"За секса, политиката и
други просташки не-
ща", изнесен пред уча-
стниците в "Обществе-
ник на годината 2012".
Въобще Николай Уру-
мов умее да вълнува,
защото сам се вълнува
пред публиката, като че
ли играе пред нея за
първи път. Подчинен на
изкуството, овладявано
всеки ден чрез множес-
тво задължителни репе-
тиции и консултации с
изтъкнати режисьори /
Александър Морфов,
Лилия Абаджиева, Кри-
кор Азарян и др./, той не
си позволява да залитне
в пошлото, в чалгаджий-
ското,  където са вече
много негови колеги,
изнасящи най-вече хал-
турни моноспектакли.
  Точно затова и в коме-
дията "Женитба" от
Н.В.Гогол Николай Уру-
мов решава да се проб-
ва като режисьор. Дъл-

боко пленен от руската
класика, той се втурва в
дебрите на "руската ду-
ша" и изучава героите
на Гогол, за когото ли-
тературоведите отдавна
искат да докажат, че има
и българска кръв.
   Комедията "Женитба"
е много благодатна с
поставянето на вечната
тема: "Дали да се оже-
ня?" или "Боже, защо да
не се омъжа?" Н.Уру-
мов игра главната роля
в пиесата, заедно с Ма-
рия Статулова / Фьокла/
в Добричкия театър, с
режисьор П.Павлов. Се-
га пак пресъздава глав-
ния образ, на Иван Куз-
мич Подкальосин, но го
надгражда вече и със
своите режисьорски по-
зиции. А те са и за Ка-
мелия Хатиб - да играе
не старата мома Агафия
Тихонова, а младо мо-
миче, отдавна продаде-
но на коварната дейст-
вителност, в която едва
ли ще просъществува и
няма изгледи да се омъ-
жи, защото като всяка
хубава снежинка, се
стопява и отива в неби-
тието. Камелия ни е по-
зната от Театралния фе-
стивал на младите в из-
куството "Виа Понти-

ка"- Балчик, отпреди 3
години. Радвам се, че та-
ка бързо израства и е на
такова високо ниво -
превъплъти се напълно
в чиста руска девойка,
която носи добро чувс-
твено сърце и не може
да откаже интригите на
сватовницата Фьокла
Ивановна, изиграна
блестящо от Мариета
Калъпова, с една единс-
твена забележка,  че
малко повече се увлича-
ше и викаше, но изглеж-
да това е модерно, за да
се чува в  съвременните
шумни театрални зали.
Ето, малко повече деци-
бели пък и трябваха на ле-
лята на Агафия - Нина
Илиева.

Както навремето Пуш-
кин казва, че само Гогол
може да опише "мъртви-
те души", то сега бих ка-
зала, че само Николай
Урумов може да предло-
жи един нов прочит на
"Женитба" и да я режи-
сира. Това той доказва с
вече изнесени 15 предс-
тавления в цялата страна
и навсякъде се радва на
радушно посрещане ка-
то режисьор - новатор.

Той е работохолик и
продължава представле-
нията на "Женитба", на

"Целувката" от Ани Пе-
трова /играна с много
голям успех във Виена/,
на новата пиеса по Иван
Вазов "А майка ми в
Ямбол".  Предстои в
средата на ноември да
излезе новият му моно-
спектакъл. И така - до ав-
густ, когато за малко си
отдъхва, доволен от ус-
пехите, които валят в те-
атъра и от дъщеря си Да-
лия, която е вече студен-
тка в Музикалната ака-
демия. С право баща и
хвърля пъпчето и в Ми-
ланската скала и мечта-
телно се е снимал пред
прословутата австра-
лийска опера, където
иска да чуе нейно изпъл-
нение. Мечти на баща.
Но за Николай те се сбъ-
дват. Както се сбъдва
идеята му за режисира-
не на "Женитба".
   В "Женитба" сценог-
рафията и костюмите на
Кирил Наумов са също
обмислени и нарочно
много богати, според
н.Урумов. Изобразени-
ят търговски дом е с
разкошен декор. Чаши-
те за чай са фини и звъ-
нят като нежни руски
камбани, но и чрез тях
режисьорът подчертава
скритото притеснение

на женихите, дошли по
едно и също време /стар,
но не изтъркан комичен
ефект/, за да искат ръка-
та на Агафия. Тя ги ог-
лежда и намира по не-
що хубаво у всеки: у па-
лача Пържени яйца /Ге-
надий Николов/ , у мо-
ряка Жевакин  /Мариян
Стефанов/, у псевдоин-
телигентния търговец
Анучкин /Петьо Кръс-
тев/, у приятеля на Под-
кальосин - Кочкарьов /
Сергей Константинов/.
Всички те, заедно с при-
служниците Дунешка /
Анелия Стойнова/ и
Степан /Киро Крачу-
нов/, достойно партни-
рат на високия си со-
фийски колега и режи-
сьор Н.Урумов. А той за
четвърти път режисира
пиеса, но за първи път
играе, режисиран от са-
мия себе си.Успешно.
Подсилени са от Иван
Стоянов /който е и хо-
ров диригент/ музикал-
ните картини, съпътст-
ващи драматическото
действие. Подходящо е
подбрана руска класи-
ческа музика.

В началото и в края на
пиесата работи машина
за сняг. Ефектът се по-
лучи. Имаше снежинки

и внушение за студ и
мраз, за пързалката /
Агафия влиза на сцена-
та с ролери, но всички я
възприехме, че е с кън-
ки/, имаше и игра със
снежни топки. В далечи-
ната се чуваше звън на
тежки църковни камба-
ни. Истинска здрава ру-
ска зима, на фона на ко-
ято видяхме ярко и пре-
експонирано тогаваш-
ното общество. С гроте-
скни маниери - особе-
но добър беше Сергей
Константинов, който из-
тъкна Гоголевата коми-
чна находка: младожен-
ката има голям нос. Пе-
тьо Кръстев искрено ни
разсмя, със снобското
желание на героя си мо-
мата да знае франчуш-
ки. Модерното осъвре-
меняване на образа ка-
то гей, бе сполучливо.
Уродливото е влязло в
тялото и в душите ни, ся-
каш искаше да каже мо-
рякът Жевакин и попре-
кали с разсъбличането
си на сцената и с демон-
страцията на жълтите си
слипове. С кривото раз-
биране за добрите обно-
ски, Подкальосин /.Уру-
мов/толкова се притес-
ни, че целият се заля с
чай, после го видяхме

оцапан с бяла пудра за-
хар, почти решен да се
ожени, тъжен и объркан
- че не може да вземе ре-
шение и че това е най-
смелият и труден избор
в живота. Забележете -
Урумов иска да разбе-
рем, че героят не пада, а
скача от прозореца- и из-
бягва от Агафия, от вси-
чки, и от самия себе си,
завинаги.

 Дали ще припознаем
себе си в тези герои? В
тъжна и объркана сре-
да ли живеем? Дали въ-
обще живеем пълноце-
нен живот и не е ли той
вече отминал?- вечните
въпроси на битието са
заложени в режисьорс-
ката концепция на
Н.Урумов В заключение
искам да кажа, че сце-
ничното превъплъще-
ние на актьорите от
ДКТ "Иван Радоев"
Плевен бе запомнящо
се, а монологът на Фьо-
кла  /Мариета Калъпо-
ва/, самоотвержено за-
щитаващ народния ру-
ски език, бе съвършено
изпълнен. Можем ли да
продължим поразител-
ния възрожденски дух
на Гогол- това е поанта-
та за новото поколение.

Маруся КОСТОВА




