
Интервю с Ралица Владимирова – балетен 

педагог и хореограф 

Ралица е родена във Варна и 

започва да танцува класически 

балет на 5 годишна въраст към 

школата на Варненската Опера 

и Балет. На 12г е приета в 

Балетното училище, а през 

1991 завршва Хореографското 

училище при Евгения Кръстева, 

където е обучавана освен в 

класически танц, също и в джаз, 

съвременни, исторически, 

характерни танци, и др. Работи към музикалния театър 

„Стефан Македонски“ в София. Завършва „Балетна 

педагогика“, а след това и „Балетна режисура“ в 

Националната Музикална Академия „Панчо Владигеров“. 

Живее в Гърция от 12 години, където преподава балетно 

изкуство. Ралица е хореограф и преподавател по балет 

към националния отбор на Гърция по художествена 

гимнастика. 

Как попадна в художествената гимнастика? 

Това се случи съвсем случайно. Една моя колежка ме 

покани и каза, че Елени Михопулу  (президент на клуб 

Армония) търси хореограф за подготовката на Елени 

Келайдити. Работя с екип от изключителни 

професионалисти, начело с г-жа Марина Фатеева. 

Хареса ми работата на екипа и доверието, което имат 

към мен. Аз имам свободата да правя и класически 

екзерсис, и хореографиите заедно с г-жа Марина 

Фатеева, което е уникално. Аз имам нужда от свобода 

като човек на изкуството, и от изразност, и работата с 

тези момичета ми дава това поле за изява. Но също е и 

огромно предизивикателство за мен. 

В какво се изразява това предизвикателство? 

Тук са две нещата. Техните тела (на гимнастичките) не 

са строени на базата на балета. Иска се много работа не 

толкова с краката, колкото с торса, както и по 

координацията между главата и ръцете. Торсът, 

раменете и тазът са слабото място на гимнастичките и те 

имат много нужда от събиране там – за център и  

стабилност при пируетите и скоковете. Защото 

момичетата имат много гъвкавост в кръста, която трябва 

да бъде подплътена мускулно. Това е техническата част.  

Чисто хореографски е много голямо предизвикателство. 

Тези момичета са постоянно на максимума, в 

крешендото, тяхното тяло е постоянно като един опънат 

лък. А класическият екзерсис са преживявания – от 

плийето, което може да е тъжно и носталгично, през 

жетето, което може да е много радостно, до гранд-

батмана, който е като експлозия. Това са преживявания, 

през които децата минават без да разберат.  Те мислят, 

че това е просто технически материал, който е за краката 

и за тялото им. Но всъщност, без да се усетят, това е 

първата подготовка на преживявания.  

Как се развива у една гимнастичка музикалност и 

артистичност? 

Мисля, че на първо време отоворни за това са 

семейството. След това - педагозите, треньорите и 

средата. Ние сме отговорни да им отворим тази врата и 

да ги провокираме. Най-големият подарък, за мен, е 

провокацията. Да ги провокираме с различна музика, с 

различни стилове. Но след това гимнастичката сама 

трябва да има интерес да се развива музикално и да иска 

да знае за историята, която стои зад музиката. Елени 

постоянно ме пита. Кое е това парче? На кого е? Какво му 

се е случило на този човек? По този начин ме спечели 

това момиче. Тя се интересува, пита. Свирила е на пиано 

и има усет към музиката, може да я разбере. 

Моите преподаватели в балетното училище винаги са ни 

казвали, че един празен човек не може да напълни 

сцената, че сцената е безмилостна, и на нея всичко си 

личи. Затова ние бяхме насърчавани да ходим на 

изложби, да гледаме театър, да четем книги, да рисуваме 

– и въобще да се обогатяваме с всякакво изкуство. 

Защото всичко е свързано, нищо не е само по себе си. 

Човек трябва да бъде колкото се може повече обогатен, 

излизайки на тази сцена.  

От годините, в които ние (моето поколение) бяхме 

заливани с култура, ние  наистина имаме уникална 

подготовка. И това се стремя да дам и на момичетатата, 

защото днес те са повече в Интернет. Те трябва да бъдат 

провокирани, и да научат от нас тези неща, които ние сме 

взимали с широка ръка. Това е препоръка и пожелание – 

да можем да работим повече в тази насока. Да бъдем 

отговорни като преподаватели, да подкрепяме 

момичетата да се развиват  всестранно и да се потапят в 

изкуството. 

Какво е най-красивото нещо в работата ти като 

балетен педагог и хореограф? 

Много е хубаво, когато една гиманстичка ти позволи да я 

опознаеш. А това става, само когато ти има доверие. 

Тогава тя е истинска, честна и артистична. Тогава аз 

усещам, че съм в дует с нея, че сме свързани, а това е 

уникално чувство. Целият процес е токлова красив и 

неповторим. Крайният резултат е като едно цвете. Този 

процес - от семенце, което пораства и се равива, 

публиката не може да го види, но в него се крие много 

красота.  

Друго пожелание имам – да може публиката да стане 

съпричастна и да стане зрител на целия процес на 

изграждане и узряване на една гимнастичка. Например 

дори само момента, в който тя хваща станката за плийе 

(в началото на балетния екзерсис). Този момент е много 

силен за мен, защото събира в себе си толкова много 

емоции: „изморена съм“, „писанало ми е“, „мъчно ми е“, 

„радостна съм“, „тук съм, за да превъзмогна себе си, да 

се боря, и да победя“. Този един момент, в който тя хваща 

станката, е толкова тежък с емоции.  

Какъв артист е Елени Келайдити? 

Елени е лиричен изпълнител. Както и в балета си даваме 

сметка, че има темпреаментни изпълнителки, но има и 

лирични. Елени е една Жулиета, или една Одета – като 

типаж. Затова и по този начин трябва да се работи с нея. 

Може да се превъплъти и в Китри, но друго й пее душата. 

Дори фамилията й -  Келайдити - идва от гръцката дума 

Келайдао, което означава ‚пея като славей‘.  

 


