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Особено е вълнението, когато се запътваш 
към фестивал, който обичаш, но който е оста-
вил у теб усещането за нещо неслучило се . То е 
като да се разделиш със стар приятел, а от 
срещата да помниш само горчивия вкус на ча-
шата с амарето и един куп премълчани исти-
ни .

Международният кукленотеатрален фести-
вал за възрастни „Пиеро“ в Стара Загора се задава 
за осми път, а с него и незнанието какво да очакваш . 
Каталогът отдавна е спрял да ти бъде навигатор, защо-
то всички познаваме измамната му природа . Затова ос-
тавяш на сетивата да бъдат единственият GPS, кой-
то да те води по пътя към липите .

Тазгодишното издание на фестивала съвсем не прили-
ча на предходното Ако преди две години липсата на 
строга селекция беше основният проблем, който пряко 
рефлектираше върху качеството, то сега компромисни-
те спектакли са сведени до минимум . И това е така не 
защото са се родили Бог знае колко нови гениални неща, 
а защото и за организаторите, и за публиката стана яс-
но едно – в изкуството, за разлика от живота, компро-
мисът трудно може да бъде оправдан .

Програмата на фестивала може да бъде разделена ос-
новно в три панела: спектакли от България, междуна-
родна селекция (и двата – част от официалната конкурс-
на програма) и модул паралелна програма, който включва 
набор от съпътстващи събития . Сред тях попадат 
сценографска изложба, представяне на специализирана 
литература за куклен театър, джаз концерт на саксофо-
нен квартет, документални филми, както и ново бъл-
гарско анимационно кино .

Няколко са събитията, които мога да отлича по 
международния фланг . Акцентът съвсем естествено па-
да върху гостуването на легендата на кукления театър 
в САЩ – Шаша Хигби . Нейното присъствие на фести-
вала със спектакъла „Потапяне в буря“ има особено сан-
тиментално значение, тъй като тя е сред участниците 
в първото издание на „Пиеро“ . Трудно е да се каже дали 
това, което тя представи, е куклен театър – съмнение 
остана дори и у най-големите ни специалисти, но не 
това е най-важното . Онова, с което спектакълът, кой-
то според анонса представлява своеобразно пътуване 
през живота, смъртта и прераждането чрез ефимерни 
образи, всъщност впечатлява, е неговият костюм . Той 
е основното действащо лице в моноспектакъла . Окичен 
с безброй много маски, кукли и десетки други неизвестни 
орнаменти, костюмът описва различни траектории по 
сцената, докато не „роди“ тялото на актрисата и не я 
освободи от своята тежест .

Друг спектакъл, който прикова вниманието на гос-
тите и фестивалната публика, беше „Процесът или 
Злочестата история на Йозеф К .“ на Кукления театър 
в Марибор, Словения . Представлението по мотиви на 
Франц Кафка постави публиката на сцената в ролята на 
съдебни заседатели, а двамата актьори Миха Безялек и 
Миха Арх, онагледявайки как работи обществената ма-
шина, безмилостно разиграваха различни сцени, излагайки 
на показ интимния свят на Йозеф К .

Но далеч по-смелите неща се случваха от българска 

страна . Това навярно обяснява и решението на 
журито .

Два спектакъла оставиха ярка диря на 8-то 
издание на „Пиеро“ и като ракетоносители 
изведоха цялата програма в куклено-орбитал-
ното фестивално пространство . Първият 

от тях е добре познат – „Вграждане“ на ДКТ-
Пловдив (режисьор Веселка Кунчева) . Работата 

върху популярния от историята ни мит за вграж-
дането на младо момиче в мост, за да остане той 

всевечен и нерушим, тук е развит чрез музиката и тан-
ца . Хореографията на Стефан Витанов стои красиво и 
много живо на фона на камъка и водата, които са основ-
ните елементи в спектакъла . Изобщо българинът има 
генетично заложена слабост към подобни митове, кои-
то са част от неговата народопсихология на някакво 
подсъзнателно ниво .

Друго заглавие, което спокойно може да премине би-
лото на фестивалното издание, е моноспектакълът на 
Христо Таков „Аз, Сизиф“ . Отново под режисурата на 
Веселка Кунчева, този архетипен спектакъл изследва пъ-
тя на непрекъснатото завръщане на човека към себе си 
още от Адамовото начало . Тук е редно да споменем две 
имена . Мариета Голомехова, чийто капитален труд по 
сценографията и куклите буди повече от възхищение за-
ради прецизността на изработката им, семантичната 
им натовареност, функционалното им предназначение и 
отвъд куклената им природа . И Христо Таков, чието 

актьорско присъствие 
на сцената респекти-
ра, от една страна, с 
психо-физическата си 
подготовка, а от дру-
га, със способността 
да рисува картина след 
картина, обигравайки 
и насищайки прос-
транството .

Впрочем двата 
спектакъла са част от 
т .нар трилогия 
„Балкански митове“, 
към която принадлежи 
и „Дъх“ на театъра в 
Суботица, Сърбия . Те 
се оказаха и големите 
победители във фес-
тивала .

Фестивалът при-
ключи, но за разлика 
отпреди две години 
сега, колкото и сан-
тиментално да звучи, 
остана вярата . Вяра-
та, че кукленият теа-
тър продължава да 
бъде изкуство с нео-
граничени ресурси и 
колосални изразни въз-
можности .
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