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тат, а ефектът от изграждането на самия процес 
е поразителен – младите актьори толкова много 
се забавляват с ролите си, че почти неусетно удо-
волствието им от играта заразява и публиката . А 
в крайна сметка, това е една от целите на театъра 
(не само според Брехт) .

Подобен ефект екипът на двамата водещи 
преподаватели е постигнал и с другия си ав-
торски спектакъл, „Кино-театър „Българан“, 
който отскоро се играе и на сцената на пазар-
джишкия театър, адаптиран специално за 
местната публика, с не по-малко талантливото 
участие на пазарджишките актьори . 
Централният герой е симпатичен, безнадежд-
на влюбен в киното Прожекционист, който 
заедно със своите приятели разиграва четири 
български народни приказки, разкриващи оп-
ределени черта от българската народопсихоло-
гия . Модерният подход и преливането на епо-
хите една в друга са част от магическата фор-
мула, която в това представления определено 
работи . В студентския спектакъл на НАТФИЗ 
киното е представено чрез средствата на теа-
търа толкова увлекателно и забавно, че в край-
на сметка зрителят се оказва в неизгодна пози-
ция – ако трябва да избере дали да прекара 
времето си в кино или в театър, „обясняващ“ 
киното с типично театрални средства (вклю-
чително кукли, театър на обекта и поливален-
тен реквизит), повече от ясно е в коя посока би 
се наклонил изборът .

Приказка за свободата
Интересно изкушение е и забавният, експре-

сивен спектакъл на Симон Шварц „Някои могат, 
други – не!“ в СКТ . Както е известно, тази крила-
та история, някога тръгнала от Толбухинския 
театър и от екипа на Теди Москов и Симон 
Шварц, а днес свързана изцяло с екипа на по-
следния, прелетя през няколко времена, наджи-

вя няколко кризи, мина през няколко поколения 
и най-накрая кацна на сцената на Столичен кук-
лен театър, където актьори и деца, певци и зри-
тели, малки и големи споделиха силната енергия 
на онази малка Мисличка за летене, вечно търсе-
ща някое безкрило, забило поглед в земята съ-
щество, на което да хрумне . Историята е вдъхно-
вена от приказката „Как е изобретено летенето“ 
на Маргарит Минков . С две думи, сюжетът . След 
като се измъчила с жабите, кравата и другите 
безкрили същества, накрая Мисличката се сети-
ла, че трябва да се насочи към птиците и да 
хрумне първо на тях . С някои успяла, с други – 
не . Тайната на този успех не е сложна: за да поле-
тиш, първо трябва силно да го поискаш . И, раз-
бира се, да имаш здрави крила . В ролята на 
Мисличката за летене е певицата Поли Генова . 
Дебютът и́ в театъра също е летящ, защото тя се 
справя еднакво добре както с образа на щастли-
ва абстракция, така и с партньорствата си с чу-
десните куклени актьори Станимир Гъмов, 
Румен Угрински, Мариета Петрова и Камен 
Асенов . Разбира се, най-силна е в музикалната 
част, като балансът с ритъма на приказното 
действие тук е отлично намерен, не без помощта 
на джаз композитора Христо Йоцов . Магия из-
вира и от фантастичните сценография и кукли 
на Ханна Шварц . Яркото й въображение е създа-
ло цяла галерия от симпатични и комични съще-
ства, направени от подръчни средства: кофи, 
чадъри, легени, парцали, дори една ококорена 
тоалетна чиния, която широко отваря огромна 
всезнаеща уста в опит да философства . Като 
прибавим остроумния диалог, сатиричните зна-
ци, свежия хумор и социалните алегории – всич-
ко това прави от „Някои могат, други – не!“ не 
само красива приказка за свободата, но и чудес-
но забавление за всички, които знаят как се лети, 
но си позволяват този лукс само мислено или 
насън .

Да полетиш означава да повярваш
Елена Ангелова

„Някои могат, други – не!“ е 
добре балансиран куклено-му-
зикален театрален спектакъл с 
ясно послание, което лесно дос-
тига до малките зрители . Да ле-
тиш е всъщност да мечтаеш и да 
вярваш, че можеш да летиш – 
това е едновременно ценен жи-
тейски урок за децата и вдъхно-

вяваща мисъл за възрастните . 
Симон Еди Шварц и Стефан 
Москов, авторите на идеята за 
спектакъла, са използвали мо-
тиви от „Как е изобретено лете-
нето“ приказка от Маргарит 
Минков . Те съвсем умело са 
пригодили неговото произведе-
ние към нуждите на кукления 

театър като внимателно са се 
погрижили посланието да е оп-
ростено, но не елементаризира-
но, а образите – раздвижени, но 
не и прекалено абстрактни .

Доказателство за това е лю-
бопитния подход към куклата в 
този спектакъл . На места тя 
много повече напомня предмет, 
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нарочно познат от ежедневния 
живот . Това придава две пози-
тивни и ценни качества на ин-
терпретацията на предмета-
кукла в спектакъла . Първото е 
оригиналност в преоткриване 
на познатото, а второто – показ-
ване на умение в комуникация-
та с детска аудитория, защото 
всяко дете се изненадва при по-
казването на нова функция на 
познат предмет . Любопитно е да 
се види как кравата е пресъзда-
дена чрез тоалетна чиния, а 
птиците – чрез чадъри . Това 
оформя визията на спектакъла 
през изключително жива и съ-
временна ирония – безспорно 
качество, което вълнува и въз-
растните зрители .

Сценографията от Ханна 
Шварц е изключително условна, 
функционална и съвременна . В 
нея, както и в куклите, няма 
нищо бутафорно . Всичко е ос-
тавено на играта на актьорите и 
въображението на зрителите: 
предметният свят и простран-
ството в спектакъла са само 
щрих за една неопределена 
действителност . Всъщност, в 
основата на сценографското ре-
шение са две стълби и една дъс-
ка – това е изчистена сцена, ко-
ято прилича на бял лист . 
Пространството не носи ин-
формация за света на спектакъ-
ла само по себе си: това е задача 
за доминантните компоненти в 
спектакъла – музиката и ак-
тьорската игра . Именно тази ла-
коничност при сценографията 
и куклите подпомага музиката 
и актьорската игра да изпъкнат, 
да грабнат зрителското внима-
ние .

Всъщност разнообразието 
от изразни средства – музика, 
танц, слово и игра с куклите и 
предметите придава на спекта-
къла както оригиналност, така и 
вълнуваща динамичност . 
Действието се развива с относи-
телно бързо темпо и, благодаре-
ние на честата смяна в ритъма и 
средствата на разказване на ис-

торията, в „Някои могат, други 
– не!“ няма скучни моменти . 
Предвидимата фабула на ниво 
драматургия не е проблем на 
спектакъла поради добре из-
мислената композиция на ак-
тьорски присъствия и ритмизи-
рани техни взаимодействия . В 
този ред на мисли драматургич-
ният недостатък на пиесата се 
компенсира с успешно проведе-
ния темпоритъм на действието .

Най-запомнящите се момен-
ти в спектакъла бяха музикал-
ните интермедии . Поли Генова 
прави своя дебют като поп-пе-
вица в кукления театър за деца . 
За разлика от другите, тя играе 
само една роля в спектакъла – 
Мисличка за летене . В нейният 
персонаж има две дефиниращи 
качества, които правят ролята 
възприемаема за малкия и въз-
растния зрител . Първото, раз-
бира се, е предимството на про-
фесионалния поп-изпълнител с 
добре обработени гласови дан-
ни и развит тембър, стил, посо-
ка на гласа . Второто е малко 
по-абстрактно – това е костюма 
на Мисличка за летене, или по-
скоро елемент от него . Тя има 
една съвсем съвременна шапка 
с прикрепена лампа, която све-
ти . Досущ като познатата на 
всички илюстрация на идея – 
лампичка, която светва . Именно 
тук е метафората за Мисличка 
за летене – това е една идея, ко-
ято се запалва и осветява прос-
транството . Красив, вдъхновя-
ващ и рационален подход за де-
финиране на персонажа – 
Мисличка за летене .

„Някои могат, други – не!“ 
дължи успеха си най-вече на 
Мариета Петрова, Станимир 
Гъмов, Румен Угрински и Камен 
Асенов, актьорите от предста-
влението, които играят повече 
от една роля . Освен че разигра-
ват кукли, те също пеят по съв-
сем професионален, ярък и за-
помнящ се начин . Всеки един от 
тях има специфичен актьорски 
подход към овладяването на за-

дадената им гласова, музикална 
и движенческа партитура . Тази 
яснота на сценичното поведе-
ние говори за съвсем изграден 
актьорски почерк и това е лю-
бопитно, значимо и интригува-
що както за детето и неговия 
родител, така и за театроведа . 
Действително, актьорите в 
„Някои могат, други – не!“ впе-
чатляват с рефлективността си, 
със силно изграден усет за рабо-
та в екип . Пред детска аудито-
рия те играят и пеят, баланси-
райки между професионалното 
поведение на сцена и игровото 
начало, подходящо за куклен 
театър с импровизационни мо-
менти . Тук те напомняха доня-
къде актьори от комедия 
дел`арте, които разработват 
персонажи-типажи на базата на 
познати образи от съвремието . 
Коментирайки последния на-
шумял футболен мач, или прос-
то флиртувайки един с друг 
през персонажите си, по елеган-
тен начин те включват в езика 
на спектакъла разпознаваеми 
от ежедневието модели на пове-
дение . А това има както чисто 
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комичен ефект, така и обогатя-
ва структурата на спектакъла .

Симон Еди Шварц, автор на 
текстовете за песните и Христо 
Йоцов, композиторът на спек-
такъла, са съчетали в музиката 
разнообразие от лесна за въз-
приемане от децата мелодия с 
едно по-съвременно звучене, 
което увлича и възрастния 
зрител . Най-общо музиката в 
спектакъла би могла да се ха-
рактеризира като тази на мю-
зикхол: лесно запомняща се 
мелодия с интригуващ текст, 
функционален за смисъла на 
действието . Композиторът ус-
пява да намери езика на музи-
ката, който да не доминира и 
да не илюстрира действието . 

Музиката не е просто фон в 
„Някои могат, други – не!“ . Тя е 
език, който комуникира на 
друго ниво със зрителя и както 
куклите-предмети говорят с 
езика на визията, така и музи-
ката общува чрез звуковото 
възприемане, което е особено 
важно за децата .

Всяка една песен е своеоб-
разна картина на характера на 
ситуацията . Мелодията служи 
за изобразяването на качест-
вото, което актьорът интер-
претира в изпълнението си, 
докато текстът разказва исто-
рията . Тази съвсем рационал-
на структура се оказва изклю-
чително въздействаща . 
Особено когато в песните има 

и хореография, публиката бук-
вално заживява заедно с пер-
сонажите от сцената .

С всичко казано дотук, в за-
ключение мога да кажа, че спек-
такълът „Някои могат, други – 
не!“ е пример за добре направен 
синтез между различни изразни 
средства от изпълнителските 
изкуства . Добре композиран, 
той бива лесно разбиран и въз-
приеман от публиката . Без-
спорно, екипът на представле-
нието може да се похвали с пър-
вия успешен спектакъл за кук-
лено-музикален театър с учас-
тието на един от най-известните 
поп-изпълнители от съвремен-
ната българска музикална сцена 
– Поли Генова .

To Fly Means to Believe
Elena Angelova

 „Някои могат, други – не!“
“Some can do it, others can't!” 

“Some can do it, others can’t“ is a well-balanced 
musical puppet theater show with a clear message, 
which easily reaches the small viewers . To fly actu-
ally means to dream and to believe that you can fly 

– this is both a valuable life lesson for the children 
and an inspiring thought for the adults . Simon Eddie 
Schwartz and Stefan Moskov, authors of the idea for 
the show, have used motives from the tale “How has 
flying been invented“ by Margarit Minkov . They 
adapted his literary piece to the needs of Puppet 
Theater very skillfully, as they made a serious at-
tempt to present a simplified, but not elementary 
message and images – dynamic, but not excessively 
abstract .

The latter is proved by the curious approach to 
the puppet in this show . At times it resembles very 
much an everyday object and this approach is inten-
tional, because it adds two positive and valuable 
qualities to the interpretation of the object-puppet in 
the show . The first one is the ingenuity in the rein-
vention of the well-known around us, and the sec-
ond one – the showing of skills in the communica-
tion with the children’s audience, because every 
child is surprised at the demonstration of a new 
function of the well-known object . It is curious to 
see how the cow is recreated in a lavatory pan, and 
the birds – in umbrellas . This forms the vision of the 
show, using extremely vivid and modern irony – an 
undeniable advantage, which touches also the audi-
ence of the adults .

The stage design of Hannah Schwartz is extreme-
ly conventional, functional and modern . In it, as in 
the puppets, there is nothing exaggerated . Everything 


