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С Майкъл Лур

Какво Ви провокира да създадете предста-
влението „Н2О“ и да използвате водата като 
изразно средство?

През 2005 г . започнахме проучвания за теа-
тър, предназначен за много малки деца – между 
една и две години и по-точно за бебета . Решихме 
да работим с основни материали, които са вина-
ги около тях, като водата . Имаме и други подоб-
ни представления с дърво, земя . Започваме да се 
опитваме да открием какъв е драматичния мо-
мент в материала, кой е хубавият момент, който 
можем да споделим и да му се насладим . Това 
беше основната причина да започнем тези про-
екти .

Освен към детската аудитория, според мен 
в представлението имаше неща, които са пред-
назначение и за техните родители. Какво иска-
те споделите и с тях?

Да, има какво да споделим и с тях . В основата 
е заложена простотата, да поддържаш нещата 
прости . Да знаеш, че те не се нуждаят от прека-
лено сложи играчки, децата са много изобрета-
телни . Всички ние по природа сме креативни и 
нямаме нужда от много, можем да използваме 
нещата, които са около нас . Можем да играем с 
тях, да измисляме истории, всичко е въпрос на 
това до каква степен можеш да боравиш със све-
та по възможно най-опростения начин . Да се 
опиташ да разбереш простите неща, защото това 
е ключът към света .

Искате да кажете, че водата може да бъде 
играчка за тях и те могат да импровизират с 
нея. И по този начин да провокират и въобра-
жението си?

Да, винаги е добре да ги провокираш към 
малките неща от живота . Ако не можеш да бора-
виш с малките неща, в един момент рискуваш да 
се загубиш . Трябва да усещаш земята под крака-
та си .

Има ли разлика между публиката в различ-
ните страни или децата са си деца и те реагират 
по еднакъв начин навсякъде?

И да, и не . Разликата е във възпитанието в 
различните страни . В някои страни то е по-
стриктно . Това се отразява на реакциите им, за-
щото те искат да викат, да се радват, да се смеят, 
но, когато са възпитани много стриктно, са мъл-
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чаливи и не реагират . Обратният вариант също е 
възможен . Например в Холандия възпитанието 
е много свободно, дори на родителите не е поз-
волено да казват кога детето трябва да седне или 
нещо подобно . В Холандия трябва постоянно да 
си нащрек за децата, които непрекъснато тичат 
около теб по време на представлението . А във 
Франция е обратното, казва им се да седят, да си 
държат устата затворени . За България още ня-
мам кой знае какви впечатления, но от това 
представление видях, че децата са доста пози-
тивни и адаптивни към постановката . Техните 
реакции бяха много меки, но все още не мога да 
си направя изводи как са възпитани .

Какво ще е продължението на този проект, 
мислили сте как да го развиете в ново посока?

Да, разбира се . Този проект го направихме 
през 2010 г . и обикаляме с него по цял свят, пре-
ди няколко месеца бяхме в Канада, в началото на 
другата година ще гостуваме в Индия . Това 
представление го играем доста често и все още 
много го харесваме, защото ни дава много . Има 
случване между нас и публиката . В момента ра-
ботим върху ново представление, което да кому-
никира с паметта на децата . Те имам много мал-
ко такава, но за техните родители би било инте-
ресно да разберат, какво ги впечатлява . Също 
така мислим да работим по шоу от същата серия 
свързано с въздуха и вятъра . Според нас това са 
важни неща .

Използвате ли представленията си за науч-
ни изследвания, които да включите в учебник 
или статия?

За всяко шоу имаме нещо подобно на карта, 
която ни учи, какво е удачно да правим с децата 
и с различните елементи . Следващия месец в 
Хамбург ще покажем всички представления от 
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тази серия и след всяко имаме за цел да провоки-
раме дискусия . Освен това, голяма част от неща-
та, които правим, се превръщат в методи, които 
детските градини започват да използват .

С Барбара Блоин – асистент-режисьор  
и изпълнителен продуцент  
в Театър Аgrupacion, Испания

Как реагират хората на представлението 
„Катастрофа“ в Испания?

Представлението обикаля вече няколко годи-
ни и, в интерес на истината, има по-голям успех 
в чужбина . Това си го обяснявам заради цените 
на билетите и заради моментната икономическа 
криза . Хубавото е, че имаме успех и с професио-
налната аудитория и с обикновените зрители . 
Изглежда като детски пърформанс, но не е, за 
възрастни е .

Артистите работят върху художествени 
проекти, с които искат да променят посоките, 
в които се развива света, да го направят по-до-
бър. Но сякаш не успяват да постигнат успех. 
Мислиш ли, че трябва театъра да бъде по-ди-
ректен, по-остър, по-политически?

Мисля, че, ако съм публика и отида да гледам 
нещо, от което като изляза няма нищо останало 
в мен, което да ме е променило, то не си е стру-
вало . Аз не вярвам, че театралното изкуство е 
възникнало, просто за да ни прави доволни или 
пък да потвърждават нашите собствени убежде-
ния . То трябва да ни задава въпроси . В противен 
случай, можем да отидем и да седнем в парка и 
слушаме дърветата . Мисля, че, ако се впечатлиш 
от дадено представление и то ти даде порив за 
промяна или дори само за размисъл, то е успеш-
но .

Какво ще кажеш на хората, които мислят, 
че всяка постановка трябва да има щастлив 
край и да дава конкретни решения на пробле-
мите, които поставя?

Това е част от същата тема . Аз не мисля, че 
театърът е създаден, за да потвърждава убежде-
ния или да дава сигурност в смисъл на това, че 
всичко свършва добре . Понякога нещата не 
свършват добре и това те провокира да се запи-
таш защо .

С Изабел Шалие – актьор на кокили  
в Театър Malabar, Франция

Как реши да се занимаваш с подобен тип 
изкуство? От видяно представление ли беше 
провокирана?

От 5-годишна силно харесвам конете и по-
късно, когато станах на 16, започнах да правя 
представления с коне . Веднъж при мен дойде 

един човек, който ми каза, че трябва да изкарам 
някакъв курс, където да получа нужните уме-
ния . Записах се в малко градче в Южна Франция . 
По време на учението си случайно попаднах на 
представление на Театър Malabar. Беше близо до 
моята къща . Когато ги видях, си казах, че искам 
да правя точно това, което те правеха . След 
представлението отидох при тях и питах как мо-
га да започна да се занимавам с това, което те 
правят . Така започнах да работя с тях .

Хората може би започват да губят потреб-
ността да ходят на театър. А вие ги хващате на 
улицата и това за хората е съвсем неочаквано и 
много различно. Мислиш ли, че в този смисъл 
ролята на уличния артист става все по-важна?

Много обичам да правя улични представле-
ния, зрителите също изпитват задоволство и 
оценяват уличното изкуство . Харесва ми, че 
много често това е изненада за тях . Изненада, че 
нещо се случва в техния град . Без пари, без на-
гласи, просто нещо се случва в твоя град .

Срещала ли си агресия по време на улично 
шоу?

Случвали ли са се различни инциденти, но 
обикновенно си имаме хора, които се грижат за 
нормалното протичане на представленията .

Каква е темата на представлението, което 
показахне в София?

Историята на един моряк, която няма какво 
да прави . И сънува . И неговият сън се превръща 
в акт на съзидание . И ние сме в неговия сън .

Може би така провокирате хората да започ-
нат да мечтаят повече?

Надяваме се .

С Александър Бетов – режисьор, сцено-
граф и композитор в Театър Alkrito, 
Германия

Важен ли е за вас вербалният език в пред-
ставление като „Принцесата с жабешка глава“? 
В случая децата не разбираха какво се говори. 
Мислите ли, че бяха въвлечени в действието?

Бяхме положително изненадани . Очаквах де-
цата да са по-неспокойни, да реагират малко по-
бурно, но представлението мина нормално, 
удържахме до края . Езикът е важен, разбира се, 
особено когато човек разказва приказка, защото 
колкото и да са изобретателни сценичните ефек-
ти, те все някога се изчерпват . Затова е важно 
детето да разбира езика . Особено в такова пред-
ставление, което не е замислено да взаимодейст-
ва със сенки или музикални ефекти .

Работите в Германия и сте завършил 
НАТФИЗ при Яна Цанкова. Работили сте като 
актьор и режисьор...

Всъщност по професия съм оперен певец в 
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момента в Германия . И в същото време имам 
частна театрална трупа, която прави театър за 
деца и по този повод сме тук .

Има ли някаква разлика между публиките в 
Германия и в България, която ви прави впе-
чатление?

Мисля, че няма . Когато им е интересно, се 
смеят, когато не, започват да се разсейват . Работя 
в театър, който обслужва два съседни града, теа-
тър, който съчетава в програмата си и театрал-
ни, и оперни постановки . Стараем се всяка след-
ваща постановка да е различна и като изразни 
средства и като техника . Кукленият театър поз-
волява много широк спектър от възможности и, 
ако човек има въображение, може да постигне 
много .

С Валерия Сако – автор, художник и ак-
тьор в Театър Riserva canini, Италия (интер-
вюто е на БНТ)

Какво ви костваше постигането на това съ-
вършенство? Зрителите почти до края на спек-
такъла не можеха да разберат дали това е мари-
онетка или е човек и кой кого води.

Спектакълът е плод на почти цяла година 
работа и от две години е в турне . Благодарение 
на тази непрекъсната игра успях да осъвърше-
ствам идеята на представлението .

Какво ще кажете относно смисъла и фило-
софията на представлението?

Заглавието на спектакъла „Талита Кум“ озна-
чава „Събоди се девойко“ и произлиза от ара-
мейски език . Спектакълът е по библейски моти-
ви . Това е историята на едно събуждане, преми-
наване от един сън, от който не може да се изле-
зе, докато не се завърнеш към нормалното функ-
циониране, в което да можеш пак да дишаш и да 
ходиш . И в този процес ние показваме каква е 
ролята на тъмната сянка, която ти показва и ти 
помага как да правиш това нещо . В същото вре-
ме това представление цели да бъде като едно 
съновидение . Ние искаме всеки един човек от 
публиката да разбере, да интерпретира история-
та по свой начин, точно както в сън .

А защо уби на края този, който те събуди?
Ето това е твоята интерпретация . Аз не го уби-

вам, той просто заспива, защото, когато едната 
част е будна, другата трябва да спи . Когато единия 
присъства, другият трябва да не присъства . И за-
това в момента, когато човекът присъства, друга-
та част от мен я няма . Аз съм жива, защото той 
изчезна, защото влезе в мен – като дух, който ти 
дава живот . И всичко това произлиза от концеп-
цията да дадеш живот на марионетката . Човекът, 
който дава живот на марионетката, и марионет-
ката, която дава живот на човека .

С Любомир Пиктор – режисьор  
и актьор в Театър Piki, Словакия

Защо куче, защо не котка?
Защото имахме куче . Куче, което живя в на-

шия дом . Него сега го няма и ние искахме да на-
правим представление в негова чест .

Това означава ли, че текстът на „Гушни кут-
рето“ е написан от вас?

Не . Историята е на френски автор, от когото 
сме я взаимствали .

Мислите ли, че изкустувато може да възпи-
та децата да бъдат по-човечни и добронамере-
ни?

Да, това е точната дума, да бъдат по-човечни . 
Добре е да се възпитават в посока на това да са 
по-съзнателни и чувствителни .

По-емоционални спрямо нещата, които се 
случват около тях. Мислите ли, че децата са 
станали по-агресивни в наши дни?

Да, изглежда, че до голяма степен проявяват 
агресивност в училище . Тя е провокирана от те-
левизията, която им създава идоли и модели за 
подражание и това може да се определи като вид 
агресия .

Никой не е застрахован от това да се окаже 
в един момент в позицията на улично куче. 
Има ли подобна тема в спектакъла ви?

Да . И това . Но по-скоро е заложена темата, че 
всяко същество се нуждае от любов .

С Мая Куншич – актьор в Куклен теа-
тър в Любляна, Словения

В „Турлутуту“ лесно ли взаимодействате с 
толкова малки деца?

Не е лесно, когато са толкова малки, защото 
са непредвидими в емоциите си . Когато са малко 
по-големи, те идват на сцената, играят с мен, но 
когато са на около година, може да се случи да се 
уплашат от движенията, от експресията . Но все-
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ки път за мен това е страхотно предизвикател-
ство . Всеки път трябва да импровизирам, в слу-
чай че те не се поддадат, аз викам техните роди-
тели и тогава те добиват нужната смелост . Но 
всеки път е разлино, в зависимост от аудитория-
та .

Свързано е с импровизациите. Но сигурно 
има моменти, които отработваш предварител-
но?

Никога не можеш да знаеш как ще реагира 
публиката, понякога остават безучастни, поня-
кога са прекалено активни . Тук специално имах 
прекрасна публика, бяха много внимателни . 
Направи ми впечатление, че не бяха прекалено 
шумни, което много ми помогна .

Важно ли е да бъде разбрана историята? 
Важно ли е и за теб за доброто случване на 
представлението?

В случая имаме много проста история . Мисля, 
че те могат да я разберат, дори и да са прекалено 
малки . Те навързват парчета, които са ги впеча-
тлили най-много .

Сглобявайки своя собствена история?
Да, те изграждат свой имагинерен образ и той 

оживява във фантазиите им .
Как се роди идеята за образа на Турлутуту?
Всъщност образът е базиран на персонаж от 

една френска приказка . И в тази приказка персо-
нажът няма типични човешки черти и проявле-
ния, той е показан повече чрез цветове, чрез 
форма . И се опитахме, взимайки този образ, да 
потърсим нова посока в театъра . Ако забелязах-
те, нямаше никаква музика, само малко музи-
кална среда и малко осветление . Това е нещо ка-
то предизвикателство за мен, защото нямам ни-
що конкретно, на което мога да разчитам, че ще 
ме покрие при необходимост . В този спектакъл 
сякаш съм гола на сцената .

Как мислиш че рефлектират подобни спек-
такли върху родителите? Променят ли нещо в 
тях?

Мисля, че те също попиват от представление-
то . Случвало се е, когато излизат от театъра, да си 
напяват „Турлутуту“ . Мисля, че се забавляват .

С Танос Сиорис – сценограф и кукловод 
в Театър Нop signor puppet, Гърция

Каква е историята в спектакъла „Табула ро-
са“? Всеки може да измисли своя история, но 
каква е вашата?

Да, историята има много интерпретации . 
Пиесата е по модерна авторка – Евгения Тичлия . 
Тя е за това колко е трудно за нас да създаваме, 
да творим . В случая имаме писател, който няма 
вдъхновение и не може да пише . И, за да започне 
да пише отново, той трябваше да се смали .

Това като метафора с образа на егото ли е?
Най-вероятно, да . И така той се смаляваше, 

докато не се превърна в едно със своето творе-
ние, защото неговата муза, която се появи от 
червената светлина, довърши неговото писание . 
Той и неговото творчество станаха едно цяло .

Не трябва ли да се съпротивляваме на на-
шите екзистенциални проблеми, а не да ги ос-
тавяме да минават през нас?

Не винаги проблемите са екзистенциални . 
Така или иначе не можем да контролираме съ-
ществуването, можем просто да търсим обек-
тивна, средна точка между творенето и между и 
това, което се получава .

Мислите ли, че най-често музата е жена?
В този случай да, но не винаги .
Творците самотни хора ли са?
Много пъти да .
Трудно ли е да се живее в самота?
Аз лично, когато творя, не обичам да съм сам, 

но в много случае е добре да останеш насаме със 
себе си .

С Евелина Першорова – автор,  
режисьор и актьор в театър Opla, Италия

Лесно ли е да се играе пред 4-годишни?
Мисля, че това е най-трудното, защото, ако не 

им харесва, те се разсейват, започват да говорят 
и да ти пречат .

В такива случаи налага ли се да променяте 
спектакъла „Аз, Палечко“, да импровизирате?

Това се случва, но се старая да съм в текста, 
защото музиката и осветлението тръгват на оп-
ределен текст .

Не смятате ли, че това, което се случва в 
представлението ви, а именно изяждането, е 
прекалено страшно за децата?

Тези теми за нас са страшни, защото знаем 
какво означават . Децата от малки играят и бора-
вят с тези теми, да изядеш някого, например, и 
не мисля, че ги е страх . Пък и нали затова сме 
ние, големите, учителите, за да им обясним, да 
могат да вникнат в смисъла на нещата . Едно дете 
ме попита: Защо куклата има сълза? Казах му: 
Ами защото е тъжна . Веднага пак попита: А за-
що е тъжна? Казах му: Защото Палечко винаги е 
бил гладен . А ние не знаем какво означава глад . 
Спектакълът не трябва да бъде много тежък за 
малките деца, след това можем да им разкажем 
какво и как е било . . .

Трябва ли да занимаваме децата със сериоз-
ните теми?

Всяко нещо с времето си . На сцената не тряб-
ва да бъде тежко, не трябва да има трагедии . Но 
децата трябва да знаят какво се случва по света, 
за бедността, за глада .
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Театърът допълва ли възпитанието на деца-
та?

Мисля, че ние, театралите, имаме много го-
лям ангажимент към нашата публика, защото 
това, което се каже на сцената, понякога излиза, 
че е закон . И затова трябва много да внимаваме 
какво казваме, как го казваме . Има много леки 
начини да достигнеш до нещата, до истината . 
Дори и да се говори за големи, за тежки теми, 
може така да се направи по театрален начин, че 
много леко да се влезе в тях . Всяка дума трябва 
да е премерена .

Как работите със Свила Величкова, вашата 
сценографка?

Работим с нея от 17 години . Първият спекта-
къл, по който работихме, беше „Грозното пате“, 
който играем и до днес . Режисурата беше на 
Росица Миновска-Деведжиева . И след 12 години 
реших да направя още един спектакъл със Свила 
и това беше „Палечко“ . Спектакълът се роди в 
България, но беше направен по италианските 
канони . Не казвам дали това е по-добре или по-
лошо, просто постановката беше направена с 
мисълта за италианските деца . Гледах спекта-
клите на българските продукции сега на фести-
вал и откривам голяма разлика .

Някои от колегите ви, с които разговарях 
тук на „Панаира на куклите“, споделяха, че 
кукленият език е универсален, достъпен за де-
цата от различните страни. Така ли е?

Не мисля така . Според мен не всички деца са 
еднакви и ние не можем да правим спектакъл, кой-
то да е разбран от всички . Аз играя от най-северния 
до най-южния регион на Италия по различен на-
чин . В единия случай, децата стоят мирно, слушат, 
гледат, а на юг стават все по-емоционални . Днес 
играх много бавно, в сравнение с това, което правя 
в Италия . Ритъмът беше по-забавен, за да може да 
е по-разбираемо, имайки предвид езика .

„Аз, Палечко“
“Me, Tumbelino”

Приказка за Скитника-Крал, Столичен куклен теа-
тър .

Хип-хоп, Театър на Симоне Романо, Италия .
Летяща крава, Танцова компания „Де Стилте“, 

Холандия .
Грозното патенце, Мила театър .
Храбрият шивач, Театър „Ариел“ .
Карагьоз – вещиците и индийският факир, Театър 

„Темпо“, Турция .
Театрална мозайка, Театрална школа „Юлия 

Огнянова“ .
Дуети, Танцова компания „Де Стилте“, Холандия .
Приказки за клоуните, Театър „Хенд“ .
Фолклорна магия, КТ-Стара Загора .
Лазарица, РДТ-Смолян .
Аз, душата, Център за изкуства „За Родопите“ .

ІІІ международен театрален фестивал  
за детска и младежка публика „Забранено за възрастни“
ІІІ International Festival for Children and Youth Audience “Adults Forbidden“
6-10.10.2014 Смолян / Smolyan, Bulgaria

Афиш на фестивала

Има много неща, които ме 
карат да повдигам учудено веж-
ди и да оголвам зъби в широка 
усмивка . Много неща, които се 
препречват на пътя ми и се оп-
итват да ме спънат, смеейки се. 
Такива неща, които сън не ги 
лови и дори в него пръстите на 

краката мърдат в предстоящо 
усещане за пакост .

Едно от тези „големи неща“, 
които ме изстрелват отново с 
ракета към облаците, е безре-
зервната готовност на децата 
да се хвърлят в новото . С гла-
вата напред, без наколенки и 

Летящата класна стая
Катерина Георгиева

защитна броня . За детското 
въображение новото е поред-
ната игра, която трябва да бъде 
проучена от всичките й страни 
и изиграна с бързокрилия ен-
тусиазъм на откривателя . Сле-
дейки поведението на децата, се 
връщаме към изначалния закон 


