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Международен кукленотеатрален фестивал  
„Двама са малко – трима са много“
Модул TheatAir 2013
International Puppet Theatre Festival “Three Are Too Many – Two Not Enough”
Unit TheatAir 2013 4-8.9.2013, Пловдив / Plovdiv, Bulgaria

В програмата на „TheatAir“ – нов модул към фес-
тивала „Двама са малко – трима са много“, който се 
проведе през 2013 година , отново в началото на 
септември в Пловдив като самостоятелна фести-
вална проява – имаше различни събития: спектакли, 
улична клоунада, шествия, уъркшопове, арт-концер-
ти и други улични изяви на артисти от цял свят . 
Основната цел на организаторите бе да направят 
изкуството достъпно за всички в общността, неза-
висимо от възраст, социален статус или произход . 
Разнообразната програма бе пръсната из различни 
точки из града и даваше възможност да се избере 
удобното за изкусения по някакъв начин зрител вре-
ме за среща с проявите на участниците във фести-
вала .

Добронамереността на жителите и гостите на 
града сътвориха успешен уличен фестивал . Тази годи-
на бе преодоляно първичното стъписване и дистан-
циране на хората от нещо непознато, случващо се на 
улицата . Давам си сметка, че ние , българите сме за-
губили навика и/или потребността да общуваме 
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навън, сред другите хора, да се веселим заедно, няма я 
вече радостта да празнуваме заедно „на мегдана“ . И 
ето че най-малките, децата, с вроденото си любо-
питство и готовност да общуват с непознатото, 
ни насърчават да преодолеем тази „градска алиена-
ция“ и да се струпаме в кръг около ловкия водач на 
марионетка или виртуозен оркестър, около хората 
с пъстри дрехи и необикновен грим . По главната 
улица на Пловдив и на Седмото тепе звучеше 
страстна фламенко музика, изпълнена от Замбра 
Мора – група музиканти, които представяха етно-
музика и винаги възторжено завършваха изявите си 
с български фолклор . Един клоун – Раймон Руиз от 
Испания представяше проекта си „Просто Клара“ 
пред Художествената галерия – той и кукла марио-
нетка разкриват необикновения обикновен свят на 
един мъничък клоун – просто Клара . В различните 
дни, в различни места можеше да попаднете на 
Театър на огъня и сенките – шоу на кокили, жонгли-
ране с огън, живи статуи и дори на финала на фести-
вала – имаше уличен пърформънс с гости от вселена-
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та на космически кораб, който се движеше по главна 
улица сред множеството, осветен в причудливи свет-
лини и сенки, докато „избухна“ в приказни огньове . Бях 
сред групата хора, която последва един файтон от 
уличен спектакъл под наименование „Улични срещи“, 
организиран от Евгения Явашева и сдружение 
„Приятели на музея – Русе“, за да попадна на етюдите, 
подготвени от тях, с типажи и събития от 30-те 
години на миналия век и се забавлявах на шаржа на не-
мите филми, който предложиха с мярка и чувство за 
хумор . Изумявах се ден по ден на изяществото на жи-
вите статуи на Ащон Ка – актрисата Надежда 
Гончева и на търпението и умението й да внушава 
посланията си като „Пекарят“, „Киро пощальонът“ 
и в най-новата й роля – „Баба Надка“ . Сред руините на 
Римския стадион се смях на днешните закачки на мла-
дите актьори от импровизационния театър 
„ХаХаХаИмПро“ . Два пъти безуспешно се редих на 
опашка за шоуто „Лакримоса“ на Бруно Пилз от 
Германия . Така и не успях да се насладя на петминутния 
му специалитет за двама – толкова са зрителите, на 
които той представя свежата си порция куклен теа-
тър, поднесен с атрактивна и сменяща перспектива-
та техника . Нищо, казах си, все ще мога някога да гле-
дам това шоу (интересът към него бе голям), сигурно 
пак ще го поканят . Пък и имах право на желание, кое-

то да напиша и скрия в кутия на мечтите и пожела-
нията, която подредих в арт инсталация, която в 
края на фестивала бе вече висока стена от тухли – 
кутии с мечти, споделени от деца и възрастни . Душа 
на Арт Машина е Стюарт Маккулок – мечтател от 
английски произход, който събира творци и организа-
ции, които да съчетаят културните си различия, за да 
постигнат разширен културен хоризонт . Пожелах си 
догодина отново да съм в Пловдив на фестивал, като 
не крия, че ми липсваха срещите в кукления театър, 
разговорите и споровете с творците на кукления 
театър, срещите с постановките от страната и 
чужбина . Това сигурно ще се случи догодина, когато 
фестивалът „Двама са малко – трима са много“ ще има 
своите две части – в театъра и на улицата . Сега мога 
да обобщя, че попаднах на артистични изяви, предназ-
начени за открити градски пространства, които по-
пуляризираха възможностите на синкретичните изку-
ства . Те бяха със свободен достъп и така творчески-
ят заряд стана част от живота на града, част от 
пулса на улиците, площадите, емблематичните места, 
новите центрове и неформалните артпростран-
ства, на които Пловдив е богат и за които вече има 
изградена традиция . И вярвам, иска ми се да съм права, 
че те събуждат интерес и потребност от среща с 
артистите в театралния им дом .

При провеждането на минало-
годишното издание на „Двама са 
малко – трима са много“ пловдив-
ските централни улици визуализи-
раха радост и живот . Про-
веждането на паралелната про-
грама TheatAir напомни за няколко 
простички неща от живота – за 
радостта от общуването и бли-
зостта, за връщането към игра-
та, като носител на изначална 
човешка интуиция, за топлината 
да сме заедно в случването на из-
куството . При тях въпросът не 
е „да бъда или не“, а „да излезна, 
или да остана вътре“ . Театралната 
сцена също е един вид класически 
„вътре“ модел . Той е прекрасен, 
вечен, приказен . И излизането от 
него не означава излизане от те-
атралността . Тя само се превръ-
ща в друга форма „театралност“ . 
Отворена . Нека да я наречем „от-

Улицата като театър 
            Инициатива, която променя

ворена“ и „освободена“ театрал-
ност . И нека за малко оставим 
сцената . Толкова красива, колко-
то сме я заварили .

Винаги когато някой някъде 
спомене, че ще се случва нещо на 
открито, в съзнанието ми изник-
ват всички необикновени карти-
ни, които историята на театъ-
ра е изложила в мен с годините . В 
паметта на знанието се появя-
ват хиляди малки несъвършени, 
но цветни образи от далечното 
минало . Заиграват своята коме-
дия дел’арте – шарени, одърпани, 
но големи и шумни . Пътуващи и 
бедни . Някои не толкова . Малко 
шантави, в контекста на днеш-
ното мениджмънт и маркетинг 
развитие на театралната орга-
низация (не тук и сега), но доста-
тъчно ярки и силни . Освен персо-
нажите и характерите, които 

разиграват, тези образи са и съби-
рателен знак на улицата – като 
естественото пространство, в 
което историите се сблъскват 
директно и „отблизо“ със своята 
публика, качествата и пороците 
на отделния човек добиват „уго-
лемен“ размер, театралността е 
странна смесица между игра, прес-
трувка и първичност .

Любопитна ми е спецификата 
на това събитие, крилете на изку-
ството в неконвенционално 
пространство, промяната в ули-
ците и лицата на хората . Лицата 
на децата . Защото, банално или 
не, срещата на улицата може да е 
истинска . В театралната зала 
все още се усещат елементи от 
училищното поведение: ако се из-
смееем силно, някой ще ни напра-
ви забележка, ако се разплачем, ще 
ни погледнат с насмешка, ако ни е 
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