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за да докоснат сърцата на малчуганите и да им по-
кажат, че те наистина не са сами!

Но куклите могат още много неща! Те прогово-
риха дори езика на Уилям Шекспир по много ат-
рактивен начин .

Първият спектакъл беше на Държавен куклен 
и младежки театър Батуми (Грузия) с поетичното 
заглавие „Цветна мъгла на морския бряг“ . Пиесата 
е сценична адаптация на Елене Матскхонашвили 
по Шекспировата „Ромео и Жулиета“ . Всичко оба-
че е на шега и е като детска игра . Действието в 
спектакъла се завърта около две котета – Миа и 
Мио, респективно нашите малки Ромео и Жулиета, 
които изживяват своите приключения на морския 
бряг . И също като във великата любовна трагедия, 
те биват разделени от враждата между две семей-
ства . Но тук финалът е доста неочакван и опти-
мистичен . Защото в детския свят доброто винаги 
побеждава . В света на децата стават чудеса! И 
„Цветна мъгла на морския бряг“ е най-доброто 
доказателство за това .

А дали, ако разкажем „Сън в лятна нощ“ като 
приказка на нашите деца, тя ще достигне до дет-
ското съзнание? На този въпрос отговор дава ак-
трисата Елса Клавел, която се превъплъщава в дъ-
щерята на Шекспир в коопродукцията на „Арп ан 
Перегор“ (Франция) и „Ла мар де марионетас“ 
(Испания) .

Актрисата впечатли детската аудитория още 
със самото си появяване на сцената . Тя беше обле-
чена като принцеса в пищна барокова рокля, която 
по-късно се превръщаше ту в двореца на Тезей, ту 
в гората около Атина . С едно завъртане около себе 
си Елса караше малките зрители в залата да „тичат“ 
из гората с куклите–шахматни фигури или пък да 
бъдат тайни съучастници на Пък, който оживява-
ше под приказните звуци на арфата! И макар че 
децата не говореха английски, това не им попречи 
да изживеят една незабравима вечер в кукления 

театър с героите на Шекспир! Елса Клавел докосна 
всяка струна от детските сърца! Със своето актьор-
ско майсторство тя успя така да им въздейства, че 
те нямаха нужда да разбират езика, за да се пото-
пят в магията на кукленото изкуство! И заслужено 
взе награда за женска роля в раздел представления 
за деца!

Възрастните често пъти забравят, че някога са 
били деца . Те трудно могат да бъдат впечатлени от 
куклите, но куклите могат да омагьосат и тях . 
Доказателство за това е спектакълът „Прометей“ 
на Лафонтана – Формас Анимадас от Вила Ду Конд 
(Португалия) . Той е един мащабен мултимедиен 
спектакъл, съчетаващ в себе си индонезийския те-
атър на сенките „Ваянг-кулит“ с жива актьорска 
игра . Митът за Прометей беше разказан по един 
уникален и силно въздействащ начин! Под май-
сторските ръце на Марсело Лафонтана се раждаха 
приказни декори от дворцови кули, гръцки храмо-
ве, екзотична природа и спиращи дъха морски 
пейзажи, който той рисуваше за секунди върху 
специална пясъчна повърхност, превръщайки се в 
един магьосник, който сякаш съживява един от-
минал свят, за да могат зрителите да станат свиде-
тели на историята от първо лице! И не случайно 
наградата за актьорско майсторство в раздела за 
възрастни беше присъдена именно на Марсело 
Лафонтана, който може би е родоначалника на ед-
но ново и съвременно изкуство, на което тепърва 
ще се търси име .

Това са само малка част на пъстрата палитра от 
спектакли, която докосна сърцата на публиката 
във Варна . И макар че наградите вече са раздадени, 
а ХVІ-то издание на „Златният делфин“ е вече в 
историята, куклите продължават да говорят на 
своя език, да впечатляват със своето уникално не 
живо-живо присъствие и да вълнуват с историите 
които разказват и предстои да разкажат на своята 
публика! Защото те, куклите, могат всичко!

Милена Минчева 
(1978) е театровед . 
Завършва 
Театрознание и те-
атрален менидж-
мънт в НАТФИЗ  
през 2013 г . 
Записва магистра-
тура по Театрално 
изкуство, която 
завършва семе-
стриално през 
2014 г . В момента 
подготвя магис-
търската си теза . 
От 2009 г . е част от 
екипа на сдруже-
ние „Феникс 2009“, 
което работи за 
развитие и съхра-
няване на българ-
ските духовни 
ценности в 
област та на изку-
ството, културата, 
образованието и 
социалните дей-
ности . Участва и в 
театралната фор-
мация към сдру-
жението . 

С Вероника Гонзалес – ав-
тор, сценограф и актьор в 
Teatrino dei Piedi, Италия

Как Ви хрумна идеята за 
спектакъла „Имало едно вре-
ме... две крачета“?

Родена съм в Буенос Айрес и 
в началото започнах да правя 

представления в Аржентина . В 
училището, в което учех, имаше 
четири специалности: актьор-
ство, кукловодство, танци и во-
кал . Започнах с две дисциплини 
– актьорство и кукловодство . 
Когато влязох в театралната ака-
демия, по време на моето обуче-
ние за актриса се срещнах с мно-

Варненски разговори
Милена Минчева разговаря с участници, членове на журито и гости на фестивала

го кукли . След това се върнах в 
Италия, държавата, в която сега 
живея, и се запознах с моя мен-
тор Лаура Кибел, която ме запоз-
на по-подробно с актьорската 
игра . Тя стана мой учител . 
Научих тази уникална техника, в 
която използвам актьорското 
майсторство с кукловоденето .
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А защо решихте куклите да 
са толкова нетрадиционни?

Като цяло в Аржентина кук-
лите не са нещо традиционно . 
Това, което правя, е много рядко 
срещано . Много малко куклово-
ди превръщат част от тялото си 
или цялото си тяло в кукла, коя-
то да одухотворяват .

За първи път сте на 
„Златният делфин“. Какви са 
впечатленията ви?

Той е много интересен с това, 
че не е твърде мащабен и мога да 
разменя различни идеи с мои 
колеги от цял свят . И това е мно-
го важно както за мен, така и за 
всички други куклени актьори . 
Важно е да знаеш как другите 
правят своите спектакли, защо-
то това ти помага да се разви-
ваш!

Кое е най-ценното, което ще 
отнесете със себе си от 
България?

Най-ценен за мен е 
Варненският куклен театър, за-
щото той не е много голям, но 
актьорите в него са много спло-
тени! Миналата година бях в 
Южна Корея и размених доста 
идеи с корейците . Да бъда тук е 
много по-различно, защото мо-
га да разговарям с останалите 
си колеги и мога да разменя 
опита, натрупан предишната 
година в Корея . В България има 
много добри професионали-
сти! Много добра сценография 
и кукли! Но основната разлика 
с Европа е тази, че тук има мно-
го големи трупи със сплотени 
хора . В Европа трупите обик-
новено са много по-малки, за-
щото са необходими много 
средства за тях . Моят театър е 
много малък – само аз . И аз 
правя всичко от основната идея 
през сценографията до костю-
ма . В Европа трупите са от по 
2-3 човека, а тук са много пове-
че . И това е прекрасното, защо-
то всеки прави нещо малко, но 
се е специализирал в работата 
си и крайният резултат е пер-
фектен!

С Елса Клавел – автор, 
сценограф и актьор в Harpe 
en Perigord, Франция

Как Ви хрумна идеята да 
разкажете Шекспирова пиеса в 
„Дъщерята на Шекспир разказ-
ва своя сън в лятна нощ“?

В началото си мислех да на-
правя нещо за дъщерята на 
Шекспир . Трябваше да бъде лю-
бовна история, включваща, 
всички любовни истории от 
произведенията на Шекспир . 
Исках да реализирам тази своя 
идея с Вера Стойкова и може би 
ще го направя . Но, докато пишех 
пиесата, открих, че мога да на-
правя нещо за по-млада аудито-
рия, като аз самата да бъда дъще-
рята на Шекспир . А кой най-до-
бре би говорил за Шекспир, ос-
вен неговата дъщеря?! И, понеже 
съм много романтична натура, 
винаги съм си мечтала да бъда 
принцеса . Казах си, че най-на-
края ще имам възможност да 
бъда в голяма лъскава рокля със 
скъпоценни камъни и перли и в 
един момент се намерих на дива-
на, гледайки телевизия и шиейки 
костюма .

Трудно ли се адаптира 
Шекспир за деца?

Да! Трудно беше, защото в 
оригинал пиесата е дълга около 

три часа и трудността дойде от 
там, че се чудех не какво да оста-
вя, а какво да махна . Трябваше да 
бъде кратко и ясно като история . 
Затова съм пренаредила някой 
сцени, без да сменям думите, а 
само ги осъвремених, за да бъде 
разбираемо за по-младата пуб-
лика .

Какви са впечатленията Ви 
от фестивала?

На фестивал винаги е инте-
ресно, защото откриваш нови 
техники, стари традиции . Беше 
ми интересно да гледам корей-
ския спектакъл, защото не по-
знавам този театър . Красивото 
на един фестивал, че на него сре-
щаш съвременни стилове, тра-
диции, смесени техники . И човек 
може да избира… И макар че 
фестивалът е със състезателен 
характер и всеки показва най-
доброто от себе си, не го възпри-
емам като състезание, тъй като 
всички показваме нещо уникал-
но и различно! Този фестивал е 
единственото място, на което 
можеш да видиш толкова раз-
лични хора събрани заедно . Има 
обмяна на мисли, на контакти . 
Обаждаш се на някого и казваш: 
„Искам да работим заедно“, да 
направиш куклен театър с него, 
кукли или нещо друго . А трупата 
на Варненския куклен театър те 
кара да се чувстваш като част от 
едно голямо семейство! Всички 
сме в една лодка . Всеки е на мяс-
тото си и е необходим по няка-
къв начин на своята публика! 
Всички се допълваме, защото 
сме една богата палитра на кук-
ления театър!

С Марта Баутиста –  
автор, режисьор, сценограф 
и актьор в La Mar de 
Marionetas, Испания

Как Ви хрумна идеята за 
спектакъла „Говори, не си са-
ма“?

Преди две години се срещнах 
с терапевт, който работи със сек-
суално малтретирани деца, като 

„Хънг-Бу Джан“
“Heung-Bu Jeon“
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контактува със своите пациенти 
чрез кукли . Тъй като всеки от 
тях има тайна, която трудно мо-
же да сподели, чрез куклите те 
успяват да се отпуснат и да раз-
крият тази своя тайна, която са 
пазили в себе си . Исках да напра-
вя нещо такова . Куклата да играе 
с кукли, за да се получи това спо-
деляне . В спектакъла вмъкнах 
две истории за момичето майму-
на и „Магарешката кожа“ . Във 
втората история има този сим-
вол, когато защитаваш кожата, 
защото има неща, които хората, 
преживяли сексуално насилие, 
не могат да обяснят . Не можеш 
да ги докоснеш просто така! Те 
не приемат пряк контакт . А този 
проблем не е местен, не е лока-
лен, не е само за един град, за 
една държава, а го има по целия 
свят . Затова едната история е от 
Африка, а другата – европейска . 
Опитваме се чрез музиката и 
поетичния език на представле-
нието да стоплим сърцата на де-
цата, да ги накараме да се усмих-
нат, да се почувстват щастливи . 
И да разберат, че те не са винов-
ни, че това, което им се е случи-
ло, не е по тяхна вина . Искаме да 
ги заредим по някакъв начин със 
сила, за да изчистят тези трево-
ги, които имат, и да започнат 
живота си на ново!

Кое е най-ценното нещо, ко-
ето ще отнесете със себе си от 
фестивала?

Най-ценното може би е при-
знанието на проф . Николина 
Геор гиева, че съм гениална ак-
триса, което беше споделено поч-
ти като тайна между нас двете!

За трети път сте на „Златният 
делфин“. Какви са впечатлени-
ята Ви от него, необходим ли е 
този фестивал?

Българският куклен театър е 
един от най-добрите театри в 
света! Затова срещата с профе-
сионалисти в сферата на кукле-
ното изкуство е много важна за 
мен . Защото аз се опитвам да 
пренеса живота в театъра . А тук 
мога да направя това! Театърът 

тук има пулс! Той трябва да е 
жив! Той е като един работещ 
механизъм, като една работеща 
машина и този фестивал е гори-
вото на тази машина .

С проф. Ремо Мелони – 
историк-изследовател,  
преподавател в училището 
по драматично изкуство 
„Паоло Граси“, Милано, 
Италия, член на журито

Отличава ли нещо „Злат-
ният делфин“от другите кукле-
ни фестивали?

За втори път участвам във 
фестивала „Златният делфин“и 
това, което ми прави впечатле-
ние, е високото качество на спек-
таклите, както и високата про-
фесионална подготовка на всич-
ки участници . Вие, тук в 
България, благодарение на ва-
шата много добра школа, успя-
вате не само да поддържате ви-
сокото професионално ниво на 
спектаклите, на работата с кук-
лите, но сте много добри и в това 
непрекъснато да развивате езика 
на кукления театър . И дори по-
някога човек се чувства недоста-
тъчно подготвен, за да проследи 
всичките новости, които вие сте 
в състояние да предлагате на 
сцената . Всеки път, когато ид-
вам, откривам нови неща! А това 
не е лесно да се открие в другите 
фестивали . Където се виждат все 
един и същи хора или пък хора, 
които са случайно попаднали в 
това изкуство и не са достатъчно 
подготвени .

Вие сте и преподавател. 
Какво бихте искали да кажете 
на българските студенти?

Да продължават да следват 
българската куклена школа и 
най-вече да продължават да под-
държат тази креативност и тази 
свежест, която показаха студен-
тите специално тук, във Варна!

Кога куклените актьори за-
почват да обичат себе си повече 
от куклата?

Това е голям проблем! За да 

си куклен актьор е необходимо 
да си толкова голям актьор, че да 
успяваш да не се поставяш пред 
куклата, защото куклата винаги 
ще спечели! Куклата не е лич-
ност! Тя е съвкупност от лично-
сти! Тя е като една икона! Както 
казваше големият Сергей 
Образцов: „Първо трябва да сме 
големи актьори, за да можем да 
бъдем големи кукловоди и да 
сме много скромни в собствено-
то си „Аз“, за да даваме живот на 
предмета, който анимираме“!

Какво бихте променили в 
българския куклен театър?

Не бих искал да променям 
нищо, защото основните неща, 
базисните елементи в българ-
ския куклен театър са на много 
високо ниво! Разбира се, никой 
не е перфектен . Но нивото е дос-
татъчно високо, за да удовлетво-
ри изискванията на зрителите .

А какво бихте пожелали на 
хората, отдали живота си на 
кукленото изкуство?

Нека да не забравят, че това е 
една голяма форма на живия теа-
тър . Защото всъщност куклени-
ят театър е породил драматичния 
театър . В Египет са открити ма-
рионетки от VІІ, VІІІ в . преди 
Христос! Античните актьори са 
се обличали като кукли . Имали 
са костюми и маски, които изця-
ло са ги скривали от публиката . 
Кукловодството е голяма отго-
ворност за всеки, който се зани-
мава с куклено изкуство . Затова 
пожелавам на всички, които са 
свързали живота си с него, да 
продължават в същия дух, да 
обучават младите и да им преда-
ват своя опит, да продължават да 
печелят своята публика и да за-
доволяват нейните потребности!

С проф. Анастасия 
Савинова – педагог, режи-
сьор

Вече близо половин век сте 
преподавател в НАТФИЗ. 
Какво Ви дават и Ви вземат 
куклите?
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Нищо не ми отнемат, а ми 
дават! Аз преподавам пластика 
на бъдещите кукловоди и до ско-
ро бях единствената в катедра 
Сценично движение, която ра-
ботеше със студенти от специал-
ността Актьорство за куклен те-
атър . По принцип куклените 
класове са много по-ученолюби-
ви . А и обучението им е такова, 
че те учат актьорското майстор-
ство изобщо като такова и от-
делно занаята на кукловодите . 
Винаги са много по-работливи, с 
много по-богата фантазия и с 
много по-асоциативно въобра-
жение и мислене! С тях много 
добре работим и с маските .

Защо според Вас хората се 
крият зад маски?

О! Това е много философски 
въпрос . Единият от спектаклите 
ми се казваше „Маската в мен“ . В 
него външността се променяше 
непрекъснато . В къщи човек е 
един, навън – друг . Слага маска-
та . Да! В живота е така! А що се 
отнася до работата ми с маските, 
с годините се убеждавам, че са 
много атрактивни и процесът на 
работа, и самият резултат . 
Маската изисква от актьора мно-
го качества и много качества му 
дава . Тя го прави съвършен про-
фесионалист . Имам учебник за 
това, който е преведен вече на 
английски и на руски . И мисля, 
че е единствен в света – „Основи 
на сценичната практика на ак-
тьора в кукления театър“ . И в 
него съм описала спецификата, 
която изисква това изкуство . 
Много пъти съм гледала спекта-
клите зад паравана . Предимно 
там обичам да ги гледам, защото 
там виждаш цялата гмеж от тела, 
ръчички, гласчета… И какъв ко-
лектив е нужен, каква спойка, 
какво единомислие . Какво един-
но дихание е отзад! Респектиращо 
е как си помагат един на друг . 
Един държи крачето, втори – ръ-
чичката, трети – ветрилото отго-
ре, друг издава звук . . . Невероятен 
синхрон! Това възпитава много! 
Чрез работата ми с маските, по-

магам на студентите да боравят 
и с куклата . Защото куклата е 
нещо подобно . Те са скрити зад 
куклата, особено ако има и пара-
ван . И всичко това, което тя из-
исква като одухотворяване, като 
движение, като жест, се отнася и 
за маската!

А ако трябва да сложите 
маска на „Златният делфин“, 
каква щеше да е тя?

Златен делфин, разбира се!
Пожелайте нещо на бъде-

щите куклени актьори!
Пожелавам на всички сту-

денти и въобще на всички млади 
творци да не се отчайват от все 
по-стесняващия се обръч от въз-
можности за професионална ре-
ализация, а да робуват, да об-
служват и да са посветени на 
своето призвание! А на фестива-
ла пожелавам на добър час и да 
не умира! Той е прекрасен!

С Франсиско Брито – ре-
жисьор и актьор в Baruti 
Teatro, Атина, Гърция

„Моменти“ специално ли 
беше създаден за фестивала?

Не е направено специално за 
фестивала . Играем го от няколко 
години в различни държави . 
Това, че го показахме в 
Художествената галерия, с нищо 
не ощети спектакъла . Направен 
е така, че да може да се играе на-
всякъде и да запознава хората с 
марионетките .

Какви са впечатленията Ви 
от фестивала?

За втори път съм на „Златния 
делфин“ . Първият път беше през 
2008 г . Фестивалът е много добре 
организиран и на високо ниво . С 
течение на годините се е развил 
много . Впечатли ме най-вече то-
ва, че има човешко отношение 
между участниците, публиката, 
между хората изобщо, независи-
мо от това дали са на сцената или 
не . Фестивалът ме кара да се 
чувствам като у дома си . Сякаш 
съм със своето семейство . 
Щастлив съм, че на фестивала 

създадох много нови приятел-
ства . А представленията, които 
видях, ме карат да бъда по-креа-
тивен . И ще ми бъдат от полза в 
бъдеще .

Какво ще пожелаете на сво-
ите колеги?

Бих искал да им кажа да не 
забравят, че отдават много енер-
гия, за да създадат един спекта-
къл . Дават от сърцето си, от ду-
шата си, от времето си . Не забра-
вяйте, че тази енергия е нужна и 
за самите вас! Не губете себе си, 
за да създавате материални не-
ща . Запомнете, че сме дошли на 
този свят да открием себе си!

С проф. Шу Минг – педа-
гог, историк-изследовател, 
директор на Международния 
куклен фестивал в Тайпе, 
Тайван, член на журито

Впечатленията Ви от фести-
вала?

За трети път съм на „Златният 
делфин“ . Всички представления 
са доста различни едно от друго . 
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Всеки прави различни неща, без 
да копира другите . Някой пред-
ставления бяха перфектни, а 
други бяха просто добри . Но 
най-доброто е, че бяха коренно 
различни едно от друго .

Идвате от друга, богата, но 
различна култура. Смятате ли, 
че можете да заимствате нещо 
от българския театър?

Да! Театрите ни са коренно 
различни . Но най-важното е да 
създадеш нещо ново, да наме-
риш нещо ново, да опиташ нови 
неща . А не да копираш качества-
та, възможностите и техниките . 
Важен е самият дух на предста-
влението . В Тайван пиесите се 
поставят по много различен на-
чин от вашия . Нашата култура е 
заимствана от китайската . Но 
живеем в модерни времена, така 
че понякога модерното и тради-
ционното се сливат . Мисля, че 
след всички представления на 
фестивала никой не би трябвало 
да се интересува от това кое е 
традиционно и кое е ново . 
Просто трябва да се създават 
нови, интересни и различни не-
ща –не само за публиката в 
Тайван, например, а и за публи-
ката от цял свят .

С какво е различен този 
фестивал?

„Златният делфин“е уника-
лен с това, че различните трупи 
се състезават помежду си за на-
града, затова всеки дава най-до-
брото от себе си . Накрая някои 
ще бъдат разочаровани, а други 
– щастливи . И това го отличава 
от други подобни фестивали . 
Насладих се на голяма част от 
показаното по време на фести-
вала . Има фестивали, в които 
някой трупи участват просто ка-
то туристи, но тук всички учас-
тници са добри . Няма случайни 
трупи или актьори .

Какво ще вземете със себе 
си в Тайван?

Духът на самото изкуство! 
Ако срещнеш нещо интересно, 
трябва да дадеш шанс на себе си! 
На куклените актьори пожела-

вам да бъдат себе си . В този гло-
бализиран свят е много важно да 
запазиш себе си!

С Олга Глазунова – 
театровед, Русия

Впечатли ли Ви с нещо 
„Златният делфин“?

Идвам за трети път на куклен 
фестивал в България . Досега съм 
била в Пловдив и в Стара Загора . 
„Златният делфин“е много стар 
и мащабен фестивал . Интересен 
ми е, защото в Русия има много 
фестивали и те доста се различа-
ват от българските . Всичко ми 
беше интересно! Имаше различ-
ни спектакли . Не всички ми ха-
ресаха . Не приех всичко, което 
видях . Но всеки спектакъл беше 
интересен по своему . Особено 
българският куклен театър . 
Знам, че българският театър ви-
наги е на ниво . Имате впечатля-
ваща театрална школа . Беше ин-
тересно да разбера как живеят 
различните театри тук . И раз-
брах, че живеят еднакво, както и 
при нас . Има различни спекта-
кли, някой по-лоши, други по-
добри . Видяхме Варненския кук-
лен театър с три различни спек-
такъла . Един за деца „Малки 
вълшебници“ и два за възрастни 
„Професия лъжец“и „Мъл-
чаливи предания“ . Това са раз-
лични спектакли, от различни 
автори, с различна стилистика . 
Направени от различни режи-
сьори . Също така ми харесаха и 
двата софийски спектакъла на-
правени от Катя Петрова, която 
аз познавам като режисьор и 
интересен педагог . Тя е гостува-
ла в Русия на конференция в 
рамките на Международния 
куклен фестивал на Образцов . 
Виждам процеси и при нас, кои-
то са сходни с българския теа-
тър . И много ме тревожи факта, 
че кукления театър се отдалеча-
ва от куклите . При нас отдавна 
говорим за този проблем и на-
шите режисьори започнаха да се 
връщат към куклата . Появявиха 

се доста интересни спектакли 
като този на Борис Константинов 
„Кармен“който е направен и с 
актьори, и с кукли . Но куклата 
там е наравно с актьора . Тук 
виждам и спектакли, в които 
няма кукли, като „Мълчаливи 
предания“ . Това е визуален спек-
такъл, за мен това не е куклен 
театър . Вашите куклени актьори 
са забележителни . Те са много 
добре подготвени, пластични, 
музикални, имат много добра 
дикция . Но ми се иска повече да 
ги виждам с куклата! Харесаха 
ми и чуждите спектакли . Испан-
ският спектакъл беше много до-
бър . „Дъщерята на Шекспир раз-
казва своя сън в лятна нощ“също 
много ми допадна . Възхитителни 
актриси и в единия спектакъл, и 
в другия . Хареса ми и португал-
ския актьор, който е режисьор и 
едновременно актьор в прекрас-
ния „Прометей“ . Уникален спек-
такъл, който съчетава таланта на 
актьора, неговата техника с кук-
ли на сенките и художествения 
му талант . Музикален, ритми-
чен, въздействащ спектакъл . 
Затова този фестивал ми е тол-
кова интересен! Видях нови 
спектакли, нови тенденции . И 
моето пожелание е да има пове-
че спектакли с кукли . Но не 
трябва просто да вземеш в ръка 
куклата и да се мислиш за май-
стор . Трябва да обичаш куклата, 
да можеш да боравиш с различ-
ните системи кукли и да си вир-
туоз в това, което правиш!

Нужен ли е този фестивал?
Фестивалите винаги са по-

требни! Защото тогава се срещат 
различни хора, обменят опит, 
наблюдават други спектакли, за-
познават се с новостите, а после 
се опитват и те да направят нещо 
подобно . На този фестивал, оба-
че, няма никакви дискусии . При 
нас има фестивали, при които 
веднага след спектакъла има об-
съждане . Това е доста болезнено 
за някои, защото не всички спек-
такли са хубави . Но това също е 
важно!

„Моменти“
“Momentos“
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Какво Ви дават куклите?
Всичко! Цял живот се зани-

мавам с това изкуство . Работила 
съм в куклен театър, после запо-
чнах да пиша критика . Обичам 
този вид изкуство . То е интерес-
но, разнообразно . Това е моят 
живот .

А как мислите, кога актьор-
ите започват да обичат себе си 
повече от куклата?

Гениална е фразата на 
Станиславски: „Обичайте изку-
ството в себе си, а не себе си в 
изкуството“! А проф . Николина 
Георгиева, мой много добър при-
ятел, много точно го преведе на 
езика на куклените актьори: 
„Обичайте куклата пред себе си, 
а не себе си пред куклата“! И аз 
мисля, че куклата трябва да се 
обича преди всичко! Ако актьор-
ът не обича своята кукла, той не 
се отъждествява с нея . Това е 
много лошо . Защото чрез кукла-
та ти изразяваш всичко, дори и 
себе си .

Какво бихте пожелали на 
българските куклени актьори?

Имате прекрасни актьори! 
Много ги харесвам . Те са талант-
ливи, емоционални, музикални, 
пластични . Пожелавам им да 
имат повече интересни роли, с 
които да кажат нещо важно на 
своите малки и големи зрители . 
Куклата никога не трябва да на-
пуска кукления театър! А ак-
тьорът трябва да е щастлив, ко-
гато работи с нея .

С Марсело Лафонтана – 
режисьор, актьор  
в Lafontana – Formas 
Animadas, Португалия

Кое Ви провокира да разка-
жете мита за Прометей по та-
къв уникален и силно въздейст-
ващ начин?

Спектакълът „Прометей“е 
по-скоро разказ за новите техно-
логиите . Както огънят може да 
промени живота на човечество-
то, така и технологията го про-
меня . Митът за Прометей е една 

история за оцеляването . Това е 
борбата на човека с неговите 
перверзни мисли, борба срещу 
природата, борба срещу властта 
и диктатурите . И всичко това е в 
търсене на свободата и щастие-
то . Този спектакъл е една възхва-
ла на гения на човека .

Използвате мултимедия в 
спектакъла…

Използването на мултимедия 
означава използване на техноло-
гии . Това е реална технология и е 
важна днес, както в миналото е 
бил важен огънят за театъра на 
сенките . Съвсем нормално е тя 
да бъде използвана в кукления 
театър . И това не е нещо, което 
би впечатлило особено съвре-
менното дете .

Завърши „Златния делфин“. 
Ще го запомните ли и с какво?

За мен идването ми в България 
е нещо като урок . И тук, както и 
в Португалия, има икономиче-
ски проблеми . Но ние трябва да 
научим, че използването на кул-
турата, театъра, музиката, танца, 
визуалните изкуства, съвремен-
ните средства на мултимедията 
могат да променят обществото . 
Така че хората да могат да изби-
рат своето бъдеще . Това е пода-
ръкът на Прометей . Посланието 
на този мит е да избираш своето 
бъдеще, въпреки цялото зло, ко-
ето те заобикаля .

Тръгвате си с награда за ак-
тьорско майсторство. Ценна ли 
е за вас тази награда?

Ценна е, първо, защото идва 
от страна с дълга и стара тради-
ция в кукления театър . Това е 
голяма чест за мен, защото на 
този фестивал видях доста добри 
актьори . Хора, от които научих 
много неща само докато ги гле-
дам . Всичко това ме мотивира да 
продължавам да работя в света 
на изкуството! Второ, тази на-
града не е само за моята работа . 
Тя е за целия екип, с който рабо-
тя, защото аз съм посланикът на 
една трупа . Тази награда ще ми 
помогне в работата ми с нашите 
ментори и с Министерството на 

културата, за да реализираме но-
ви проекти в Португалия . Управ-
ляващите в моята страна, теа-
трите и всички институции мно-
го ценят развитието на театрал-
ното изкуство в страни като 
България . Вашата страна е с мно-
го дълбоки традиции, невероят-
на професионална подготовка и 
трупи, които произвеждат доста 
добри неща и в количествено и в 
качествено отношение .

Запознахте ли се с български 
колеги?

Българските актьори, с които 
успях да говоря, демонстрират 
едно невероятно качество на ра-
бота, дисциплина и скромност .

Какво е Вашето послание 
към куклените актьори?

Кукленото изкуство е най-
старото изкуство в света и в съ-
щото време дава големи възмож-
ности за експериментиране със 
съвременните технологии . 
Куклените актьори трябва да 
знаят, че тяхното изкуство е едно 
уникално изкуство, най-финото 
и най-изтънченото изкуство . 
Затова нека да го съхраняват и 
усъвършенстват .

С Вера Стойкова –  
актриса, режисьор, директор 
на КТ-Варна, главен  
организатор на фестивала

Първи равносметки? Кое Ви 
мотивира да каните толкова 
трупи от различни страни?

Самата същност на фестива-
ла го изисква . Ако един фестивал 
е обявен като международен, той 
трябва да е именно такъв . И цел-
та на този форум е да се събират 
и показват не само постижения-
та на кукленото изкуство, а да се 
срещат и хора, които имат какво 
да дадат един на друг . В културно 
отношение нещата трябва да бъ-
дат различни, да бъдат пъстри, 
единни в разнообразието . Бих 
искала фестивалът да продължа-
ва да бъде такъв . За първи път на 
фестивала бяха трупи от Южна 
Корея и Израел . Много премие-



62 63брой 8/2014

ри на чужди спектакли се праве-
ха по време на фестивала . 
Хубавото е, че мениджърите, ко-
ито бях поканила, свършиха сво-
ята работа . Подписа се меморан-
дум между този фестивал и фес-
тивалът в Южна Корея за съ-
трудничество и трайно присъст-
вие на българския куклен театър 
в Южна Корея . Различни трупи 
имат предложения за Израел . 
Там също има интересни фести-
вали, но по някакъв начин всеки 
е затворен в своите граници . 
Един такъв фестивал разбива 
граници и събира хора с добри 
идеи . Имаме доста предложения 
за коопродукции, за уъркшопи, 
за майсторски класове . Това е 
ценното на фестивала . Разбира 
се, конкурсната програма си ос-
тава най-важната, но разговори-
те след спектаклите носят прив-
куса на бъдещите планове и на 
това че нито българското изку-
ство остава затворено в себе си, 
нито чуждото ще си остане на 
ниво чуждо . Всички чужденци 
са много доволни . И продължа-
ваме и до днес да получаваме 
благодарствени писма . Този 
факт говори, че фестивалът е 
жив и това ме прави щастлива .

Фестивалът е създаден, за да 
подкрепя българската куклена 
драматургия. В последно време 
все по-малко хора пишат за 
кукления театър?

Напротив! Много хора пи-
шат за куклен театър, но пиесите 
им не са подходящи за поставя-
не . Проблемът на драматурзите, 
които имат желание да пишат за 
куклен театър, е, че те не позна-
ват това изкуство . А то има своя 
специфика . Навремето този фес-
тивал беше стожер на българска-
та драматургия и една прекрасна 
мотивация за автори като Валери 
Петров, Борис Априлов, Рада 
Москова, и др . Тогава по света 
имаше бум на спектакли, създа-
дени по пиеси на български дра-
матурзи . Те бяха безценни! Но 
тези хора познавах отблизо същ-
ността на кукленото изкуство . 

Докато сега, когато получавам 
различни пиеси и питам техните 
автори дали са ходили на куклен 
театър, винаги отговорът е „Не“! 
Аз не мога да оценя литератур-
ната стойност на тези пиеси, за-
щото не съм филолог, но фактът, 
че нито един режисьор не посяга 
към тях, е красноречив!

Кога кукления актьор за-
почва да обича себе си повече 
от куклата?

Това при всеки актьор е въ-
прос на виждане, на даденост . 
Става дума за характер, за отно-
шение . Ако обича повече себе си 
от куклата значи обича себе си 
повече от изкуството, с което се 
занимава . Но мисля, че това е 
неправилен подход към пробле-
ма, за който се говори . Защото 
правилният подход е дали кук-
леният театър може да поеме и 
да пресъздаде това, което иска 
режисьорът да се пресъздаде на 
сцената . Понякога е необходимо 
и присъствието на актьора . 
Куклените актьори са много до-
бри актьори и не бива да бъдат 
смотавани под покривката на 
кукления театър . Те трябва да се 
конкурират и да си съперничат с 
куклата, а не да бъдат поставени 
в пълна невидимост зад нея . 
Когато куклата е главният герой, 
тя не трябва да се конкурира с 
актьора . Тя е тази, която трябва 
да блести, да свети със своите 
възможности . И тя може пре-
красно да съжителства с актьора 
на сцената . Затова в ДКТ-Варна, 
когато се правят спектакли с 
кукли, се правят спектакли с 
кукли . Когато режисьорът е пре-
ценил, че не може и не иска да 
използва средствата на кукления 

театър, се правят други 
спектакли . Когато искаме 
да изразим нещо по друг 
начин, ние го правим по 
друг начин!

Получихте награда за 
„Малки вълшебници“. 
Как се роди идеята за то-
зи красив спектакъл?

Отдавна имах такава 
идея, защото твърдо вярвам, че 
светът без малките вълшебства 
не може да съществува . Докато 
малките камъчета обръщат ко-
лата и нанасят вреда, то малките 
вълшебства преобръщат света 
по най-хубавия начин . Децата са 
тези, които променят нашия жи-
вот и ни връщат към началото, 
към радостта, към щастието, 
към способността да си луд и да 
се забавляваш . Детството и деца-
та са онова нещо, което ни прави 
различни и ни пречи да остаря-
ваме, пречи ни да сме сърдити . 
Затова малките вълшебници са 
посланията от децата . Те оживя-
ват чрез вълшебство от детската 
топка, от шапчицата за рожден 
ден, от онези неща, които обик-
новено замитаме зад печката . В 
случая тези вълшебници проме-
нят един човек, променят и ця-
лата публика, защото тя се влюб-
ва в тях .

Нека Вашето пожелание 
към куклените актьори да бъде 
и финал на разговора…

Мога само да им пожелая да 
са щастливи в професията, ко-
ято упражняват, да са свобод-
ни, да могат да изразяват себе 
си така, както пожелаят! И 
най-вече да искат да работят в 
кукления театър . Защото все 
повече хора, които завършват, 
не искат да работят в кукления 
театър . От годините на моя 
опит ще им кажа, че дълбоко 
грешат, защото тази професия, 
която изглежда малко аноним-
на, всъщност е велика . Всеки, 
който не вижда блясъка в кук-
леното изкуство, страда от 
липса на въображение!

„Прометей“
“Prometheus“


