
48 49брой 7/201348 49брой 7/201348 49брой 7/2013

– Как мина „Пиеро“ – най-представителният 
куклен фестивал през тази година?

– Беше късмет да присъствам отново на този 
фестивал, който познавам от самото начало . 
Интересен ми е, защото не е капсулован в схематич-
ни категории, а предпочита движението в търсене 
на идентичността си като рискува и преосмисля 
опита си . Добавям – добрата организация и широко 
отвореното гостоприемство на домакините също 
не е за пренебрегване . Категорично мога да кажа, че 
този, осми по ред фестивал, беше силен, по-ясен в 
избора на куклени представления за възрастни, стег-
нат като програма и събития и премина в приятел-
ска атмосфера . Мисля, че „Пиеро“ не само е пораснал, 
но демонстрира и заслужено самочувствие . 
Селекцията този път беше по-прецизна . От една 
страна, бяха поканени спектакли, които наистина 
по теми и съдържание отговарят на идеята да се 
отнасят за по-възрастна аудитория, и, от друга, 
беше намерен балансът в подбора между български и 
чуждестранни участия, така че състезанието да не 
изглежда предрешено .

– Имаше ли ги постоянните дискусия по 
формулировката „куклен театър за възрастни“? 

Никола Вандов разговаря с председателя на журито, 
театралния критик Светла Бенева

Къде е границата – само в адреса ли, в темите ли, 
в изразните ли средства?

– Със сигурност не е театър за малки, както и за 
родители, които отново искат да се преживеят 
като такива . Граница ми се струва много хлъзгаво 
понятие, както в самото изкуство на театъра, 
така и спрямо възрастовите възприятия на 
днешната публика . От доста години кукленият 
театър разшири представата за своите 
възможности, отвори и осветли пространството 
зад паравана, „извади“ актьорите в директно 
общуване с аудиторията и ги натовари с по-
необичайни и сложни задачи, в отпор на 
стереотипните задължения . Мисля, че „Пиеро“ се 
появи , за да заяви този процес на отхвърляне на 
„старата кожа“ и да подкрепи творците в силното 
им желание да преоткриват себе си в в новите 
условия и цели . В страст и работа, с упоритост и 
търпение, с ръка върху пулса на движението за 
промяна „Пиеро“ „възмъжа“ и последния фестивал го 
доказа .

– Щом е фестивал за възрастни, те дойдоха 
ли в салона или отново имаше главно колеги-
фестивалци?

– Както и друг път ми е правило впечатление, 
нямаше масова публика, макар че, салонът се пълнеше, 
но не от свободна продажба на билети . Имаше 
публика от учители и техни възпитаници от 
елитните училища, които са приятели и 
поддръжници на своя Старозагорски куклен театър . 
Да се напълни залата от голям зрителски интерес – 
не видях . И това не е проблем само на този 
фестивал . Мисля, че по-голямата амбиция на 
организаторите е срещата със спектаклите на 
сцената, с постиженията на различни култури, с 
колеги, които да покажат най-доброто от 
съвременните сценични умения, а не толкова 
напълването на касата, т .е . чисто комерсиалният 
интерес е загърбен, заради смисъла на изкуството .

– Хората са загубили вяра, че кукленият 
театър е просто театър, ако ще да борави с 
куклени изразни средства, че той може да разказва 
и разнищва проблеми, каквито ще видят и в 
драматичния театър. Та кукленият театър 
въобще не е възникнал като детски, а е тръгнал 
площади, където се е събирала главно възрастна 
публика. Ограниченото насочване само към 
детската публика доведе до своеобразни 
комплекси в куклениците. Може би през 
последните години сме свидетели на нови 
героични усилия да се универсализира адреса на 
кукления театър?

– Мисля, че това е рецидив и втълпен навик от 
организираните посещения, от времето на 
социализма и възпитателните функции, възлагани на 
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отделните културни институции . В куклените 
театри се водеха деца, а не възрастни . Този 
стереотип в зрителските нагласи не е забравен и, 
както се вижда, творците не се примиряват с 
факта, че той продължава да вирее .

– Кои са най-силните ти впечатления от 
фестивала? Допускам, че те са отразени в 
наградите, които сте присъдили. Как работеше 
журито?

– Сериозно – както се полага за жури . За 
радост, оказахме се група от колеги с разнообразен 
опит и различна творческа индивидуалност, 
която всеки се постара да изяви в спор със себе си 
или с другия . За мен беше удоволствие да работим 
заедно с Манси Стийч, Мартинас Петрикас, 
Свила Величкова и Юрий Дачев и да отстояваме 
мненията си с аргументи, без лични нападки или 
скандални постъпки . Най-важният ни критерий 
беше степента на онова, което въздейства от 
сцената като изкуство с майсторство, 
въображение и смисъл . Не сме спорили дали 
използването на куклата, маската или друго тяло 
са задължителен критерий за формулата куклен 
театър за възрастни . В този смисъл бяхме 
освободени от преднамерени възгледи в преценките 
си и за наградите . Без много да ни се иска, но 
нарушихме статуквото за тях като предложихме 
в категорията „Режисура“ две представления: 
„Процесът или Злочестата история на Йозеф К .“ 
(режисьор Матия Солце), „Свят/о“ (режисьор 
Дуда Пайва) . Те имаха убедени застъпници и ни се 
стори твърде формално да си броим гласовете, за 
да решим кой от тези спектакли да отпадане . И 
двете представления са силни, с агресивен мерник, 
точен език и адрес, подбуждащ ленивото и 
инертно гражданско поведение към активност . 
Едното – с прочита на „Процеса“ и като съд над 
зрителите, поставени на сцената с презумпцията, 
че са равнодушни наблюдатели не само на 
абсурдите на един литературен герой, но и на 
тези, в които всеки ден участват, без да осъдят 
системата, която им ги налага . Другото – 
„Свято“, което се вглежда с ужасен поглед в 
разпада на Човешкото, завлечено във въртопа на 
новите технологии и хедонистични примамки, 
разкъсано от омраза и липса на любов . Смело е да 
изкараш на сцената и да споделиш чрез 
творчеството си мрачния свят на дълбоките 
страхове, потискащи комплекси и апокалиптични 
очаквания . Безспорно най-силен акцент на 
фестивала беше представянето на трилогията 
„Балкански митове“ на творческия екип Веселка 
Кунчева (режисура), Мариета Голомехова 
(сценография) и Христо Намлиев (музика) . 
Фестивалното събиране на трите представления, 
реализирани в различни театри и страни, ни даде 
възможност да видим колко мощен и убедителен 
може да бъде творческият успех, когато е 
резултат от съюзяването на талантливи хора, с 

ясна мотивация какво искат и как да правят 
изкуството си в духовна близост помежду си . Не 
бих ги нарекла единомишленици, а по-скоро 
отдадени на мисия, която отстояват заедно . А 
тя е „плуване“ в дълбоките води на творческия 
процес, който не отразява, а се опитва да 
прониква в големите загадки на човешкия живот . 
И затова се опират на митове, легенди, класически 
образци . Радвам се и на успеха на младия актьор 
Христо Таков в „Аз, Сизиф“, поел много отговорно 
риска да експериментира . И не е случайно, че при 
тях отидоха повечето награди . А екипът от 
млади театроведи, които бяха поканени да пишат 
са спектаклите, за пръв път връчиха и своя 
награда и техният избор, както и на журито , 
отличи изпълнението на Христо Таков .

– Очевидно актьорът е достатъчно зрял, 
независимо от годините си, за да разбере, че има 
редкия шанс да направи спектакли-каузи, да 
изиграе нещо, което иначе може вече да не му се 
случи. Защото Веселка Кунчева е такъв режисьор 
и човек – жесток към себе си. Тя е твърде млада 
и твърде можеща, за да прави компромиси с 
идеите си, дори да не успее – върви докрай.

– Затова и „Вграждане“ получи голямата награда 
„Пиеро“ .

– Често на нашите фестивали се канят 
непрецизно подбрани спектакли от чужбина. 
Под „неприцизно“ разбирам, че това са спектакли, 
които няма с какво да обогатят опита на 
нашето куклено съсловие…

– Мисля, че при нашата добра школа, 
международни контакти и успехи, българските 
творци в кукления театър трудно могат да 
бъдат изненадани, а и нещо ново рядко се поражда 
като направление или събитие . Ако не пътека, на 
този фестивал видяхме сигурни стъпки на 
различни таланти в авторски спектакли с повече 
от един или с един участник . Най-подходящ 
пример ми се струва „Потапяне в буря“, което не 
бих нарекла представление, а по-скоро театрална 
инсталация, оживена по имагинерен начин от 
актрисата . Нейният костюм е уникална 
конструкция и сглобка от ръчно изработени 
материали, оригинални екзотични фигурки, 
тотемни предмети от екзотични страни, които 
имат самостоятелна биография с многопосочна 
символика . Без думи – този театрален акт е 
отправен към гласовете на душата по сетивен 
начин . Безспорно – невъзможен за подражание и 
повторение .

– И без разказ зрителят може да изпита 
вълнение, ако всичко е направено майсторски, 
т.е. самият майсторлък може да замести 
липсата на разказ…

– Точно с майсторството си, пак без думи, ни 
очарова Валерия Сако в „Момиче, стани!“ . Тя 
представи необичайния процес на сближаване, 
сливане между Куклата и Кукловода като борба-



с участието на оригинални кукли и маски да 
претворят убедително философско-ироничния 
свят на една сложна драматургия . И в този случай 
комерсиална подбуда не може да се прозре .

– Какви съпътстващи събития имаше на 
„Пиеро 2013“?

– Много интересни и зареждащи . Както и на 
предишното издание, програмата „Ново българско 
анимационно кино“ предложи прекрасни и 
разнообразни по идеи и рисунък филми, които 
никъде другаде не бих могла да видя накуп и да 
преживея с удоволствие . Имам си фаворити – 
„Баща“, „Облачно“, „Въздушният ас“, „Заради мама“, 
„Говинда“ и още . . . Джазквартетът „Road Six Sax“ (с 
Виктор Тот – най-добрия саксофонист на Унгария) 
буквално взриви залата с двата си концерта . 
Традиционната за фестивала сценографска изложба 
тази година бе посветена на богатото творчество 
на Васил Рокоманов и Силва Бъчварова, допълнена и 
с представянето на книгата на Рокоманов „Куклена 
сценография за вълшебна приказка“, написана по 

оригинален и силно завладяващ начин . А „Куклена 
лаборатория“ – още едно утвърдено 

събитие – представи документалните 
филми „Кой пак не иска да плати“ 
(автор и режисьор Юрий Дачев) за 
създаването на спектакъла „Няма 
да платим“ в ДКТ-Стара Загора и 
„Аз, Сизиф“ (на Кристиан Томас) за 
работния процес по създаването 
на едноименния спектакъл .

Убедих ли те, че „Пиеро“ е 
пораснал, или си мислиш, че е само 
по-различен?
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творчество до пълното изтощение на двете 
противоположности . Затова получи и 
актьорската награда . Искам да кажа, че и другите 
спектакли с авторска идея – „Вариации за 
любовта“, „Никутин“, „Солистът“, „Мръсни 
крила“ и „Сън“ имаха и качествата, и амбицията 
да подчертаят преимуществата на инди-
видуалната изява, сякаш дистанцирана от капана 
на комерсиалната принуда .

– Говориш за спектакли с един или двама 
актьори. Не се ли правят по света по-многолюдни 
представления или по финансови причини не се 
канят?

– Ако има, вероятно струват скъпо, а лимитите 
за провеждането на повечето фестивали намаляват 
по всички посоки, така че, организаторите на 
фестивала трябва да бъдат поздравени за усилието 
да поддържат „Пиеро“ в изправено положение . Но 
пък българските участия като „Птица“ на 
домакините и „Девет и нещо“ на ДКТ-Варна 
представиха по-голямата част от своите актьори 
в интересни и групови задачи за изпълнение, които 
също не разчитат на сигурни многолюдни посещения 
в името на пълната каса .

– В афиша на фестивала равнопоставено ли 
бяха застъпени и българските частни куклени 
трупи?

– Имаше и такива . И тъй като вече съм споменала 
спектаклите на другите, искам да посоча 
присъствието на Театър „Хенд“ от Пловдив с 
„Ескориал“ по Мишел дьо Гелдерод като много 
успешно , заради смелостта да посегнат към труден 
автор, рядко поставян и в драматичния театър, и 

„Момиче, стани!“

„Talita kum“

„Потапяне в буря“

„Folding  
Into a Tempest“


