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Нека да започнем с най-тривиал-
ния, но въпреки това пиперлив 
въпрос, който се задава на всеки 
автор: Защо пишете? Какво е за 
вас литературата: призвание, 
работа, хоби ..?
В свят като днешния, писането е 
единственият възможен начин да 
запазя себе си, да продължа да 
обичам, както и да крещя, без да 
се налага съседите ми да викат по-
лиция. 
Не мога да определя литерату-
рата като професия. Не намирам 
за професионално перманентно 
пълния пепелник, нито празно-
то бурканче кафе. Още по малко, 

дрехите ми пазещи куфари, защо-
то гардеробът е пълен с книги. Не, 
не е професия. Не съм професио-
налист.
Писането е една пулсираща, жива 
реалност с пастелни истини. Обик-
новено заразява с безсъние. 

Работя, като...
В свят като днешния, писането е 
Не работя. Не и както би ми се ис-
кало. Основното ми занимание е 
да разказвам истории. Някои са за 
четене, други за гледане. Студент-
ка съм по кино-режисура в Париж. 
Последният ми кино проект при-
съства в момента на ‘Le marché du 
film’ на фестивала в Кан. 
Друг проект, който развивам в 
ко-режисьорство е адаптация по 
пиеса на Оскар Уайлд, експери-
ментален кино-театър. Нещо ново 
и различно за мен. 

За последно плаках, защото...
Днес. Навършваха се шест месе-
ца от атентатите в Париж, където 
мои колеги загубиха животите си. 

Следващия месец ще бъде премие-
рата на филма, който снимахме за-
едно. 
Като цяло мисля плаченето за по-
лезно, колкото и смеха.

Ще променя мналото си, защо-
то...
Не бих. Иначе нямаше да съм себе 
си.

Ако имах двойник...
Мисля, че ако имах двойничка, 
баща ми щеше да побелее още на 
30г., но аз и така си го обичам. 
Всъщност... Ако имах двойник, исти-
ните нямаше да са пастелни. 

Не ми стига смелост за...
Не ми достига достатъчно смелост 
да се върна за постоянно в Бълга-
рия... 

Никога няма да опитам...
Да избягам от себе си. 

Моята рецепта за успех е...
Сюрреализъм във всичките му фор-
ми, канелен чай и солидна доза 

търпение. Не гарантирам за успех, 
но при мен помага.

На кой въпрос искате да отгово-
рите, но никога не ви го задават?
„Защо ?“ Обикновено всички питат 
– „Как ?“

Критиката по мой адрес я...
Анализирам старателно. След това 
я обгрижвам да не се разболее.

Най-добрият и ценен съвет е...
Този от мама. 

Звездната болест заразна ли е?
При сблъсък на съзвездия, да. Но аз 
се страхувам от високото.

Кои са Вашите критерии за добра 
литература? Какви характерис-
тики трябва да притежава един 
литературен текст, за да го оп-
ределите като такъв?
Добрата литература е като добрата 
жена. Трябва да умее да те разпла-
че, разсмее, остави без нерви. Да те 
(п)обърка. Да знае как да си легне с 
теб, без да бъде вулгарна или скуч-

Добрата литература е като добрата жена. Трябва да умее да те разплаче, 
разсмее, остави без нерви. Да те (п)обърка.



Интервю

Продължете изречението Е-същност е... с-ъ-щ-н-о-с-т!

на. Но и да те научи на класа. Като 
цяло, монахините ги отписваме, 
но пък силно препоръчвам „Фило-
софия в будоара“, книга, която ще 
обори думите ми. 
И все пак, най-важното и при же-
ните, и при литературата е „да се 
опакова всяка радост в бутилка“. 

Съвременник или класик...
Аз съм зодия везни. Мразя да из-
бирам.

Сега или утре...
Времето не е фактор.

Бързо или утвърдително...
Затвърдително бързо.

Какво е България?
Болно цвете без слънце.

Четете ли е-книги?
Предпочитам хартиения носител. 
Мирисът на книги. Разлистането 
на страниците. 
Но може да се открие скромна 
библиотека от електронни книги и 
в компютъра ми. 
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Моята рецепта за успех е...
Сюрреализъм във всичките му 
форми, канелен чай и солидна 
доза търпение. Не гарантирам за 
успех, но при мен помага.


