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Афиш на фестивала
Спанк – клоунада и акроба-

тика с Уннико, Италия .
Ащон Ка – жива статуя .
Концерт на формация „Folk 

Five +“ – традиционна българ-
ска музика с интерпретацион-

ни джаз мотиви .
Райската птица – воден 

спектакъл на Малък куклен те-
атър „Слон“ .

Хвани го – весела гонитба в 
Цар Симеоновата градина, Кук  
лен театър – Пловдив .

Чудни истории – марионе-
тен спектакъл на Теодор 
Борисов, Италия .

Спри – миниатюрен спекта-
къл на Семеен театър 
Микроподиум, Унгария .

Клоунада и акробатика от 
Цирк „Играчка – Плачко“ .

Канело – марионетен спек-
такъл на „Скитащи кукли“, 
Испания .

Вълшебните балони – Маг 
Фофичино, Италия .

А-та-ка! – парад с кукли-
хвърчила на Трупа Кал у Канто, 
Испания .

Огнено шоу – Театър на 
огъня и сенките Fireter .

Крайбрежие – моноспекта-

къл на Театър Смол Дилайтс, 
Белгия .

Шествие на кукли на коки-
ли – Театър на огъня и сенките 
Fireter .

Съпътстваща програма
Децата на Хамелн, премие-

рен спектакъл на Куклен театър 
– Пловдив .

Уъркшоп „Играй с нищо“. 
Водещ проф . Андраш Ленарт, 
Унгария .

Кон Анима, спектакъл на 
Андраш Ленарт в Семеен теа-
тър Микроподиум, Унгария .

Чук и Пук, спектакъл на 
Куклен театър – Пловдив .

Аз, Сизиф, копродукция на 
Пъпетс Лаб и Куклен театър – 
Пловдив .

Болен здрав носи, спекта-
къл на Куклен театър – 
Пловдив .

Колекционерката, спекта-
къл на Театър 199 „В . Стойчев“ .

Фестивалните улици са различни улици . Те са 
дишащи улици . Новите бели дробове на града, за-
бързаният пулс на момиченцето със синята рокля, 
излитащият балон над Римския стадион . Всяка го-
дина уличният модул TheatAir, сътворен в обятията 
на международния „Двама са малко – трима са мно-
го“, ме кара да пиша поетично . Тази есен си обещах 
да не го правя . И пак няма да спазя обещанието си . 
Защото обещанията са за това да не се спазват, а 
фестивалът за уличен театър в Пловдив е бял стих с 
много шарени запетаи и танцуващи удивителни .

Ровейки се в бележките си и малките сгънати 
листчета със забързани изречения, които едва раз-
читам, откривам повторението на една дума . Ска-
ча от ред на ред, преобразува се и пак се завръща 
в цялата си прелест – MиНиАтЮра . Малък, малки, 

малко, мъничко, малконосно, мъничесто, манифе-
стивално, минисимпатично, малечковско, малко-
красно . Тази година, провеждащ се самостоятелно 
без по-големия си брат, фестивалът потвърди ам-
бицията си да се превърне в устойчив и многообра-
зен трамплин за случването на уличното изкуство, 
и най-вече на театър . Събитието е единственото в 
града ни (организирано такова), което веднъж в го-
дината припомня на публиката що е то непреднаме-
реното чувство на вълнение от срещата с уличния 
артист . А от екипа на театъра и тази година са се по-
грижили да не ни е скучно, а напротив – отново да 
сме изненадани и да не знаем какво ще изскочи от 
следващия ъгъл . Тръгвайки по адресите на всички 
видове миниатюрни улици, се срещам с различен 
вид артисти, които разтварят кръгозора и дебнат с 

Миниатюрни улици
Катерина Георгиева
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номера, магии, балони, колелета, гигантски кукли, 
малки кукли, танц, брашно, огън и вода, погледи и 
усмивки… Чиста клоунада с откровено участие на 
детската публика, подготвена за нова доза обуче-
ние по самоирония (защото като по-голяма доста 
по-трудно ще се научи); красива и феерична огнена 
приказка по главната улица, водеща към царството 
на елфите, а не към пощата; истински марионетен 
уличен куклен театър, подправен с тънко чувство за 
хумор и гротескна живописност на куклите; закач-
лива артистичност и общуване със зрителя на ни-
вото на приятелството и неподправеното докосване 
до сетивата, които са готови да бъдат изненадани; 
воден театър в прегръдката на градската градина, 
огън и омайваща приказливост, не просто приказ-
ност . И поемете си въздух между тичанията .

Улица „Миниатюрна“, номер Безкрайност
Миниатюрата, която създава отделен свят . Това е 

светът на малката кукла . На магичната кутия-сцена, 
която се разтваря пред очите ни с други параметри – 
параметрите на малкия вълшебен свят, който всеки 
момент може да рухне пред очите ни, ако не се отне-
сем към него с необходимата доза магия (т .е . всички 
заедно трябва да носим в джобовете си от „онзи“ 
прах, иначе театърът не се случва) . Миниатюрен 
свят от дребни движещи се фигури, като че ли други 
форми на живот, в които куклата създава и живее 
в собствено паралелно измерение – толкова малко 
и крехко, че дишаш по-тихо, за да не го разрушиш, 
за да го опазиш и да поддържаш „омагьосаността“ 
му . И тогава то е пристигнало от другаде, създава 
нова театрална реалност, която е интимна, отделена 
и минимализирала изказа си до финост и детайлна 
нежност . Това е светът на унгареца Андраш Ленарт, 
който несъмнено ме заплени на тазгодишното из-
дание на TheatAir . Чаровникът-магьосник с танцу-
ващи мустаци и черно кепе изигра пред пловдив-
ската публика две представления – „Кон Анима“ в 
Баня „Старинна“ и „Спри“ на „Микроподиум“ пред 
Градската художествената галерия, както и проведе 

работилница „Играй с нищо“ на сцената на Кукле-
ния театър . Мисля, че едва уловимите с движени-
ята си кукли от „Кон Анима“ винаги ще останат в 
представата ми като от среща със същества от друга 
вселена, като реален досег до ритуалното и изпълне-
но в мълчание куклено вълшебство . Сякаш си сви-
детел на някакво тайнство, на нещо недосегаемо и 
ефимерно . Майсторството на унгарския професор 
Ленарт ме удиви поради няколко конкретни при-
чини – внимателното и концентрирано боравене 
с миниатюрните кукли, актьорското отношение и 
изграждане на поведение, като че участваме в теа-
трално тайнство (за първи и последен път); краси-
вата прецизност на водене, която те кара да мълчиш 
поне 15 минути след спектакъла (което в моя случай 
си е чисто постижение) . Уличното представление на 
„Микроподиум“, също обект на малките вълшеб-
ства на кукления свят, присъства с детски наиви-
зъм, който променя нагласите ми за това понятие и 
даже създава ново – изчистен приказен свят с малки 
герои, които оживяват пред очите ни в свой опреде-
лен Микро Космос – тук всичко е съобразено с мал-
костта – ритъмът е по-бавен, движенията са почти 
тихи, сцената е нарисувана от дете картина, която 
просто се носи по въображението като спомен за 
игра на село, стих от детска книга или разгърнати 
картички от някоя ваканция . Подобен е и ефектът 
на спектакъла „Крайбрежие“ на белгийската ак-
триса Жералдин Карпентие-Доре от театър „Small 
Delights“, който бе представен в Цар Симеоновата 
градина – малка история за едно момиче и едно пъ-
тешествие през импровизацията на миниатюрните 
кукли и предмети, оживели чрез играта на Жерал-
дин . Приятно изненадана от комуникацията с пуб-
ликата, което е и основна ценност на този фестивал, 
актрисата провежда по пътя на историята детската 
фантазия, така сякаш тя самата я създава в момента 
на нейното случване – вълнуващо и откровено пре-
минаване от една случка до друга, в които зрителят 
преоткрива приключенския си дух, от една страна, 
и от друга, си спомня за важността да се доверява, да 
намира приятел, с който би заминал много надалеч, 
но би останал и тук . Малко по-късно се запознавам с 
Жералдин и й споделям, търсейки правилната дума 
на английски: „Вие играхте с голяма радост, в играта 
Ви си личеше абсолютно удоволствие от това, кое-
то правите!“, а тя ме поглежда с усмивка и в нея не 
долавям и секунда самодоволство, а детски ентусиа-
зъм: „О, да, пътувам много с това представление, но 
винаги ми носи голяма наслада, защото е откровено 
за публиката и мога да чуя и усетя реакциите й! То 
е като детска игра, не го ли правиш с удоволствие, 
няма никакъв смисъл“ . И тогава прозвучава – joyful . 
Радост, щастие, веселост .

Екипът на TheatAir очевидно създава фестивала 
си с удоволствие .

„Спри“
“Stop”

24 25брой 9/2015


