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Коя и защо?

Моята страст е 
театърът и 
мечтаната за мен 
професия е 
ориентирана именно 
натам - театрална 
актриса. Аз не съм я 
избрала, тя мен 
избра.



Един ден като 
актриса?

Един работен ден, предполагам, че 
ще мине като една моя репетиция - 
с нетърпение ще вляза в студиото 
или залата, ще разлистя 
страниците на сценария, 
попивайки всяка написана дума. С 
колегите ми ще изгубим представа 
за времето, анализирайки пиесите, 
докато разливаме най-различни 
емоции.



Един ден като 
актриса?
Колкото и да съм изморена в края 
на деня, нищо няма да ми дава 
повече енергия и смисъл в живота, 
колкото един ден на мястото, 
където хвърлям най-много енергия, 
време и любов.



Любима част? Имам. 

Обичам целия процес на работа, но ако 
трябва да избирам любимата си част, 
това ще е, когато аз съм на сцената и 
аз играя, аз творя. Това обаче не се 
случва само заради мен. Рядко си сам на 
сцената, по-често си партнираш с 
други хора, с които създавате 
паралелна реалност, в която ви се иска 
да останете за по-дълго.



Талант или 
образование?
“Талантът е красота на мисълта”, 
казало някакво дете. Смятам, че 
умея да мисля красиво и да 
съживявам мислите си. Въпреки 
това залагам и на образованието 
си, няма как да знам всичко, а и 
знам, че има насоки, които трябва 
да получа. 



Какво искам да 
постигна?

С професията си искам да 
постигна духовно 
самоусъвършенстване. Искам да 
правя това, което обичам въпреки 
че съм наясно колко слабоплатено 
е и колко трудно ще ми е да се 
издържам, но съм готова да поема 
този риск, докато нямам 
семейство и ничий живот не 
зависи от мен, освен моят. 



България или 
Не?
За мен е изключително 
важно къде работя. Искам, 
и ще направя и 
невъзможното, да работя 
в България. Държа да 
остана тук и да се 
развивам тук. Благодарна 
съм прекалено много на 
тези преди мен, както в 
бранша, така и извън него, 
за да си замина “просто ей 
така”. 



Какво ме 
притеснява?

Нещото, което донякъде ме 
притеснява е възможността, 
която се дава на новите лица на 
сцената. Те по-трудно получават 
шанс да се покажат пред драгия 
зрител, защото, като всичко, и 
театърът е бизнес и големите 
режисьори залагат на големите 
актьори.



Какво не ме 
притеснява? 
По никакъв начин 
не ме 
притеснява да се 
конкурирам, така 
че ще изместя 
притеснението 
от политиката 
на режисьорите 
с упоритостта, 
която 
притежавам. А 
когато успея, ще 
го отпразнувам с 
бал.
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