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Афиш на фестивала
„Принцеса Квак“, по хър-

ватската приказка „Жаба кра-
лица“ . Постановка Славчо Ма-
ленов . Сценография и кукли 
Сил ва Бъчварова и Васил Ро ко-
манов . Музика Владимир Джам-
 базов . Участват Ася Си мео нова, 
Александра Грън ча рова, Не де-
лина Роселинова, Алекс Анма-
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хян, Диян Русев, Делян Кьосев . 
КТ – Бургас (премиера) .

„Алегро Виваче“, авторски 
спектакъл на актьорите Вера 
Стойкова, Диана Цолевска, 
Галин Гинев, Стоян Стоянов . 
Сценография Огняна Сера фи-
мова . Музикално оформление 
Христо Намлиев . Участват Диа-
на Цолевска, Галин Гинев, Вера 
Стойкова, Стоян Стоянов .

„Сливи за смет“. Сценарий 
и постановка Петър Тодоров . 
Сценография Ханна Шварц . 
Избор на музика Десислава 
Мин чева . Моноспектакъл на 
Де си слава Минчева . Център за 
изкуствата „За Родопите“, с . 
Бостина, Смолянско .

„Любовта към трите пор-
токала“, по Карло Гоци . Пос та-
новка Бисерка Колевска . Сце-
но графия Свила Величкова . 
Му зика Акага . Участват Ефи-
мия Павлова, Мария Райчева . 
КТ – Сливен .

„Игра на 4 ръце или Как от 
нищо да направиш всичко“. 

Постановка Андрей Князков . 
Участват Андрей Князков, 
Алек  сей Мелник . Чемодан-дует 
„КВАМ“, Русия .

„Дървени клоуни“. Идея и 
постановка Фернандо Гомес . 
Сценарий Хосе Менчеро . 
Сценография и кукли Зданек 
Под хурски (1969) . Ре кон струк-
ция и реставрация Ориол Понт 
и Фернандо Гомес (2009) . Учас-
тват Фернандо Гомес, Ориол 
Понт, Арнау Рамос . Театър Ма-
рио нетариум, Испания .

„Пулчинела“. Постановка, 
сценография, кукли и изпълне-
ние Джанлука ди Матео . Теа тър 
на Джанлука ди Матео, Ита-
лия .

„Оттук-Оттам“. Постановка 
Христина Арсенова . Сце но-
графия и кукли Емелиана То те-
ва . Музикални картини Хрис-
тина Арсенова . Участват Алек-
сандра Илиева-Енева, Ивайло 
Енев . Театър „Трио“ .

Парад на хвърчилата.

Най-доброто за десерт
Михаил Байков

Съществува особена диалектика в развитието 
на фестивалите и фестивалната публика у нас . 
Това, което се наблюдава на театрална карта, е, че 
всеки голям областен град и неговият театър, но-
сят след себе си по един фестивал . Дали и как 
обаче този фестивал е мислен и положен в рамки-
те на града и доколко той истински среща своята 
публика, си струва да се дискутира . Ако трябва да 
стесним кръга в полето на сценичните изкуства и 
по-специално в сферата на кукления театър, пра-
ви впечатление следното: всеки един от куклено-
театралните фестивали у нас опитва и, смятам 
успешно, съумява да намери своя собствен фокус; 
профил, който да го изведе на крачка пред оста-
налите и най-важното да го различи от другия . 
При едни присъства условието за камерност на 
спектакъла, при други е застъпен уличният теа-
тър и формите на открито . Трети имат ясния 

таргет насочен към възрастната аудитория . . ., но 
зад всички тях стоят екипи от хора – художестве-
но-творчески, технически и административни 
служби, които целогодишно търсят и работят за 
името си, отглеждат година след година създаде-
ното и растат с него . Затова, когато говорим за 
фестивали и особено за фестивали за деца, счи-
там, че е наложително да се подходи внимателно 
и отговорно към мисията, която всеки един от 
тези форуми има .

Навярно всеки фестивален директор, а в рам-
ките на куклената реалност у нас, това са самите 
директори на куклените театри, би се съгласил с 
твърдението, че най-трудно се прави второто из-
дание на фестивала . И като се замисли човек, 
усилията необходими, за да затвърдиш нещо вече 
създадено, са много по-големи от тези в началото . 
Защо? Защото на всеки старт му приличат малки-
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те грешки, суматохата и организационния адре-
налин . С всяко следващо издание обаче, отговор-
ностите към това, което се прави, прогресивно 
нарастват; гони се ниво, затвърждават се позиции 
и най-вече, доказва се, че онова, което се е случи-
ло миналата година, не е било инцидентно .

Пред именно такова едно изпитание се изпра-
ви и ІІ международен куклен фестивал на откри-
то „Дни на куклите“, който между 9-и и 16-и ав-
густ се проведе в Морската градина на Бургас . 
Открита сцена „Охлюва“ всяка вечер приютява-
ше по два спектакъла, на които публиката имаше 
възможността да се наслади . Програмата включ-
ваше в себе си пет представления от България и 
три от чужбина, както и много интермедии между 
тях като игра с голямо „Не се сърди човече“, дефи-
лета на кукли и др .

Преди обаче да се спрем на всяко едно от тях, 
е важно да кажем, че фестивалът се откри с пре-
миера . „Принцеса Квак“ е най-новото заглавие в 
репертоара на домакините от КТ – Бургас . Проф . 
Славчо Маленов поставя пиесата по хърватската 
приказка „Жаба кралица“ с характерното за него 
майсторство и професионализъм и чрез онова, 
което умее най-добре – куклите . Историята сама 
по себе си ни е добре позната тъй като често при-
съства в приказките на много народи . И тук мета-
фората, че зад лика на всяко отблъскващо съще-
ство седи една красива и богата душевност, не ни 
е чужда . Чужда обаче ми беше реакцията на сто-
тиците деца насядали пред сцената – неудържим 
порив да докоснеш куклата, да се хванеш за някоя 
от ефирните тюлени рокли, да стъпиш на сцената . 
Гледка, която не се среща на закрито в конвенци-
оналния салон . И впрочем тази свобода на играта 
у артиста и огледалната на нея свобода на възпри-
емане на спектакъла у зрителя, сякаш не напусна 
пространството пред Морското казино през ця-
лата фестивална седмица . Това е дух! Него или го 
има, или го няма!

Особено въодушевление създадоха и добре 
познатите ни спектакли, били не веднъж на 
един или друг фестивал: „Алегро виваче“, 
„Любовта към трите портокала“ и „Сливи за 
смет“. Варненското музикално шоу „Алегро ви-
ваче“ успя най-бързо да стигне до всяко едно 
дете, до всеки един родител . Дали заради своята 
непрекъсната музикална картина с класическа 
музика, или заради способността да се покаже 
пълният спектър от възможности, които кукла-
та притежава във всички нейни метаморфози . 
Куклите на Свила Величкова, в адаптирания 
текст на Карло Гоци, до последно будеха уди-
вление и като че ли публиката повече следеше 
тях отколкото сюжета . И няма как да е друго, 
познавайки добре пъстротата, размерите и нео-

бичайния материал, с който така оригинално са 
направени .

А в „Сливи за смет“, работата на Десислава 
Минчева и Петър Тодоров успя да докосне най-
много руската публика, която всяка вечер заема-
ше чинно местата си на пейките пред откритата 
сцена и не спираше да аплодира . Виртуозната ра-
бота на актрисата, умелото и сръчно водене на 
куклите и изпълнението на фолклорните песни й 
спечели истински симпатиите на големите мами и 
татковци, които единствено си даваха сметка кол-
ко сложно е да се управляват така кукли .

В международната програма място намериха 
три спектакъла – руският „Игра за 4 ръце или 
Как от нищо да направиш всичко“, испанският 
„Дървени клоуни“ и италианският „Пулчинела“. 
Съвсем не би могло да се сложи знак за равенство 
между тях, що се касае до театралната им рецеп-
ция сред зрителите . Адмирациите със сигурност 
може да има в посока на желанието да се предста-
ви много и разнообразни жанрове в сферата на 
кукления театър, но отвъд това не всичко е чети-
мо за публиката .

Руският дует „КВАМ“ представи пластика на 
ръцете, клоунада, куклени миниатюри, естрадни 
номера и илюзии и сякаш тази жанрова динамика, 
сгъстена в по-малко от час сценично време, успя да 
ангажира вниманието на всеки един от публиката . 
Впрочем, за да бъдем докрай честни, трябва да ка-
жем, че макар и добро, съвсем не е нещо невижда-

„Дървени клоуни“
“Wooden Clowns”
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но, що се отнася до българската школа . Тя отдавна 
умее да ражда „от нищо-нещо“ .

Най-проблемен за мен остана испанският теа-
тър „Марионетариум“, чиято история на Мосю 
Лояр – поканил на цирковата арена старите дър-
вени клоуни, остана по-скоро неразбрана . 
Красотата тук беше в куклите – изработени през 
далечната 1969 г ., но изцяло реставрирани през 
2009 г ., но зад режисурата на Фернандо Гомес по 
сценария на Хосе Менчеро, останаха страници с 
поезия, които децата не разчетоха, макар и спек-
такълът да беше без думи .

„Пулчинела“ на Джанлука ди Матео, със свои-
те традиционни неаполитански ръкавични кукли 
също успя да грабне най-малките . Но колкото и 
историите да са различни, изисква се концентра-
ция и най-вече въображение, за да можеш да про-
следиш персонажите, които се появяват, какво те 
казват и как реагират на това другите . И все пак 
– класика в жанра!

Но кога се случват най-добре нещата? Когато 
нещо се обърка . Когато въпреки желанието ни то 
да се случи, съдбата има своя визия за нещата . И 
често е права . Такава беше участта и на „Хензел и 
Гретел“ на театър „Ако“ . Два пъти програмиран и 
два пъти с неуспешен опит да бъде видян по неза-
висещи от фестивала причини . За сметка на това 
обаче, за финал се изигра спектакъла на театър 
„Трио“ – „Оттук-оттам“, който предизвика огро-
мна лавина от аплодисменти и бурни, неподпра-
вени реакции . Нещо повече – след края му, върво-
лица от хора не пропусна да благодари на органи-
заторите за тази неволна промяна в програмата, 
която е била, както казват „за добро“ . Аз също 

вярвам в този пръст на съдбата, защото десетте 
музикални етюда, от които представлението беше 
изградено, над 50-те кукли и шеметните истории, 
които те ни разказаха, всъщност бяха заслужени-
ят фойерверк на вечерта . Най-доброто оставяли 
за накрая, гласят старите легенди .

Мисля си отново за онова, от което тръгнах . 
Уникалният профил на всеки фестивал . Тук, в 
Бургас, силата на „Дни на куклите“ е в огромната 
енергия, която този фестивал на открито генери-
ра . В дните, в които бях, не спирах да се наслажда-
вам на публиката, да я наблюдавам и изследвам . 
За мен тя беше най-големият успех на фестивала . 
Над 700 души! Всяка вечер! Родители, които дър-
пат децата си, деца, които дърпат родителите си . 
„Хайде да не закъснеем“, „Почва!“ . . . Бил съм на 
много фестивали . И всеки от тях има своя голям 
плюс, но малко от тях успяват да стигнат до своя-
та публика, така както бургаският . И не защото е 
„вход свободен“ . А защото поначало е мислен така 
– да бъде хвърчило за детската публика – свобод-
но да лети както си поиска . Да не бъде излишно 
софистициран и претенциозен, а да показва – от 
всичко по малко . Когато не ти харесва – свободен 
си да отидеш до морето . Когато се тресеш от въз-
хита – пазиш място там, на първи ред, под сцена-
та, защото знаеш, че си на една ръка от актьорите . 
И те го знаят .

Казват, че, ако едно нещо се случи веднъж, то 
може и да не се случи втори път, но, ако се случи 
втори път, то със сигурност ще стане и трети път . 
Дано тази максима важи с пълна сила и за „Дни на 
куклите“ . Защо ли? Защото никога не е твърде 
късно да изживееш едно щастливо детство .

And the Best Is Yet to Come - “As Dessert”
Mihail Baykov

There is a specific dialectics in 
the development of the festivals 
and the festival audience in 
Bulgaria . What is observed at the 
“theater” map is that every major 
regional city and its theater bring 
along their own festival . However, 
whether this festival is well delib-
erated and placed within the 
frames of that city, and to what 
extent it satisfies the audience, is 
worth discussing . If we need to 
narrow down the field of the per-
forming arts and in particular the 
field of puppet theater, what makes 

Публиката на 
фестивала „Дни 
на куклите“ в 
Бургас
The audience of 
“Puppetry days” 
festival in Burgas 


