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Пловдивски разговор
Боряна Георгиева разговаря с Теодор Борисов – кукловод и педагог

– Гостували ли сте в България и на други 
фестивали?

– Това е първият български фестивал, в 
който участвам . Играл съм на около 250 меж-
дународни фестивала, но сефтето ми у нас е 
тук, в Пловдив . Не съм си идвал от 15 години 
и виждам, че има голяма промяна . Завърших 
през 2006 г ., но от 2001 г . пътувам .

„А-та-ка!“
“A-ta-ka!”

Puppet Theater . I think that the 
subtle, hard to catch movements of 
the puppets in the show “Con 
Anima” will always remain in my 
mind as if having met with beings 
from another universe, as a real 
touch to the ritual puppet magic, 
performed in silence . As if you have 
been witnessing some sort of a 
mystery, something intangible and 
ephemeral . The mastership of the 
Hungarian Professor Lenart aston-
ished me due to several specific 
reasons – the careful and concen-
trated handling of the miniature 
puppets, the actor’s attitude and the 
building of a behavior, as if we were 
participating in a theatrical mystery 
(for first and last time); the beauti-
ful precision of the leadership, 
which could make you stay quiet 
for at least 15 minutes after the 
show (which in my case is a great 
achievement) . The street perform-
ance of “Mikropodium”, which also 
represents a subject of the little 
magic in the puppet world, was 
held in the Festival by means of 
children’s naivety, which changed 
my whole idea about this concept 
and even created a new one – a 
simple fairy world of small charac-
ters which would come to life for 
us, but only in a certain Micro 
Cosmos . Everything there was de-
signed to the tininess – the pace 
was slower, the movements were 
almost silent, the stage – as if drawn 
by a child, all that created a picture, 
which just flowed in our imagina-
tion as a happy memory of some 

children playing in the country, as a 
verse from a children’s book or as 
some vacation postcards . The effect 
of the show “Seaside” by the Belgian 
actress Geraldine Carpentier-Dore 
from the Theater Company “Small 
Delights” has a similar effect . It was 
performed in Tzar Simeon’s Park, 
presenting a mini story about a girl 
and a journey through the improvi-
sation of miniature puppets and 
objects, animated through the play 
of Geraldine . Pleasantly surprised 
by the communication with the 
audience, which was also the core 
value of this festival, the actress 
took the fantasy of children through 
the path of history, as if she herself 
had created it in the moment of its 
occurrence – an exciting and sin-
cere transition from one event to 
another, in which the viewer rein-
vented his adventurous spirit on 
one hand, and on the other he re-
membered the importance of trust, 

of having a friend that could take 
him far away, but could also make 
him stay here . A little later, I got to 
know Geraldine and tried to share 
experience with her, looking for the 
right word in English: “You played 
with a huge pleasure, I could notice 
in your play the complete pleasure 
by what you are doing!” And smil-
ing, she looked at me in a way that 
I did not detect even a touch of 
complacency, but just children’s en-
thusiasm: “Oh yes, I travel a lot with 
this performance, but it always 
brings me a great delight, because it 
is frank to the audience and I man-
age to hear and feel their reaction! 
It is like a children’s game, if you do 
not play it with joy, it would have 
no sense .” And then it sounds in the 
air – “joyful” . Joy, happiness, cheer-
fulness .

The “TheatAir” team has defi-
nitely created its festival with joy .

Translation by Nadia Zhereva

– Как се случи така, че се установихте в 
Италия?

– Историята е много интересна . Има един 
голям български професор по пантомима – 
Сашо Илиев . Той е главният виновник да оти-
да във Венеция с две негови студентки . Аз 
отидох да бъда камериер и сервитьор . Но така 
и не успях, защото един стар човек ме гледа 
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„Чудни  
истории“
“Marvelous 
stories”

как си играя с марионетката и ми казва: „Абе, 
човек, пусни си шапката, за да видиш какво 
става .“ И аз застанах на един много интересен 
площад във Венеция, Капо Сандука се казва, 
сега, в момента, му казват Кампо Сан Ма-
рионетка . Италианците много вярват в магия 
и вярват, че някакъв демон от „комедия 
дел’арте“ е влязъл в мен, и така, за 15 години 
промених живота си, станах марионетист . 
Завършил съм при Румен Рачев – при най-го-
лемия български професор, при Боньо Лунгов, 
при Майя Петрова, учил съм марионетно из-
куство от Славчо Маленов, който е първо го-
лям приятел и после голям професор, виждали 

сме се, работили сме заедно и просто искам да 
кажа, че за 40 години в неговата практика ня-
ма нито едно представление, което да не е на 
ниво . И този стил – микродраматургия, който 
направих заедно с един философ от Алма 
Матер в Болоня . Усетих, че формата, която 
преподава, се възприема от студентите за един 
месец . А в нашата академия – за четири годи-
ни . Хората, които идват да се учат от мен, ид-
ват с желание, а не, че искат да станат звезди, 
или нещо такова . Имам студентка, която рабо-
ти в „Комеди Франсез“, друга е директорка на 
голям фестивал в Италия, трета стана асис-

тент в Болоня . И аз се радвам, че марионетно-
то изкуство, което преподавам, расте . Не си го 
пазя само за мен, не го крия . Миналата година 
дойде момиче от класа на Жени Пашова да учи 
кукли при мен в Италия и това наистина ме 
радва .

– Кое е това, без което не можеш да излез-
еш на улицата, или на сцената и да кажеш: 
„Гледайте ме!“?

– Една дума само – удоволствие .
– Къде остава талантът?
– Ами няма талант . Всичко е много работа, 

повярвайте ми .
– Но аз не мога да правя онова, което ви-

дях да правите!
– Запишете се на курс, сега имам в Перуджа, 

от 3 до 17 октомври в университета и ви обе-
щавам, че дори да не сте пипали длето, ще си 
направите марионетка на конци, ще напишете 
микродраматургия, ще сложите конците и ще 
играете с марионетката .

– Значи шапка на площада във Венеция и 
изведнъж улицата се оказва неподозирана за 
вас сцена…

– За мен няма никаква разлика в изкуство-
то – било то на улицата, на камерна или на го-
ляма театрална сцена . Както казват италиан-
ците, първият театрален феномен е уличното 
изкуство . Може би театърът трябва да излезе 
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от тази рамка, от сцената . Актьорът трябва да 
отиде на улицата и да види колко струва та-
ланта му, ако има такъв . Много студенти от 
НАТФИЗ ми се обаждат и ми пишат и-мейли, 
идват да бъдат улични актьори, защото виж-
дат, че това е най-големият театрален феномен 
– уличното изкуство . Ние сме навсякъде . 
Сутрин, преди да си изпиете кафето и да си 
изядете баничката, ние сме вече там, даваме 
щастие, даваме любов без пари, ние забавлява-
ме хората, ние си казваме идеите на улицата, 
казваме си темата, която ни вълнува . Всеки 
може да се спре и да се зарадва и дори да се 
разплаче . Уличното изкуство е нещо наистина 
голямо . Малко хора го разбират .

– Какви са рисковете?
– Рискове има: регламентите на общините; 

понякога ни глобяват или гонят, но винаги 
намираме начин да останем . В Италия има 
около 360 фестивала за улично изкуство, нари-
чат се „Баскес“, които включват кукли, акроба-
тика, цирково изкуство, огнено шоу, театър на 
сенките . Дори един от големите фестивали във 
Франция, който е с повече от 20-годишна тра-
диция, от 10 години набляга повече на улично-
то изкуство . На улицата всичко е свободно, 
има и драматургия, и музика, но има и много 
свобода . Специализирах при големия австрий-
ски майстор на марионетката, Уилфред Попек, 
и видях как човек на 70 години самичък води 
сто марионетки . Самичък ги и озвучава . Той 
ме научи на респект към куклата и на това как 
да уважавам публиката . И на това, че парите за 
куклен театър не струват нищо пред аплодис-
ментите на един зрител .

– И все пак шапката е задължителна при 
улично представление.

– Шапката е желанието на зрителя да оста-
ви нещо от себе си, защото до момента ти си 
оставил, си дал нещо, и накрая зрителят оста-
вя нещо от сърце . Имал съм шапки по 800 евро 
в Швейцария, миналата седмица, на едно из-
пълнение за 30 минути . Знаете, там стандартът 
е по-висок от българския . Ходих на фестивал в 
Люцерн и имам предложение другата година 
да направя лаборатория . Сега заминавам за 
Адис Абеба и ще участвам в първия „Циркус 
фестивал“, след това заминавам пак, на 25 фев-
руари след карнавала във Венеция, и ще пре-
подавам в Академията за изящни изкуства в 
Адис Абеба два месеца българско марионетно 
изкуство . Ако един ден някой кукленик стане 
президент, и то трябва да стане, защото ние 
работим с бъдещето на България и знаем от 
какво тя има нужда . Та първото нещо, което 
трябва да се направи, е да се вдигнат заплатите 

на педагозите . Когато образованието е на ни-
во, всичко ще бъде наред . Децата са бъдещето 
на България, а ние работим всеки ден с тях . Аз 
не съм учил за доцент в България, обаче в 
Италия ме взеха от улицата и ме сложиха в 
Алма Матер – това е от най-старите универси-
тети в Европа . И вече 7 години съм доцент . 
Имам по два месеца лекции и имам само меж-
дународни класове . Идват от Мексико, от 
Парагвай, от Боливия, от Русия имам две сту-
дентки, от Чехия . И всички са много впечатле-
ни от българската марионетка . Защото българ-
ската кукла в Италия е на по-голямо ниво от 
фамилия Кутикел и от фамилия Наполи, които 
имат 1200-годишна традиция . Щом синовете 
на Кутикел идват да учат при мен марионетки, 
това значи, че „Пупи Сицилиани“ идват да 
учат от българин .

– Кои са ви най-скъпите награди?
– Неочаквано миналата година спечелих 

Националния конкурс за театър в Италия, в 
Римини, който е посветен на Федерико Фелини . 
Казва се „Веригата на Дзампано“ . Това е кон-
курс между 7 номинирани от цяла Италия . И 
от тези седем избират двама, които играят на 
открития финал пред 5 000 човека . Бях един от 
двамата . Не зная какво са виждали хората, за-
щото куклите ми са високи 30 сантиментра, но 
накрая 80% гласуваха за мен . За мен това е 
най-голямата награда, защото първият човек, 
който прави филм за уличните артисти, това е 
големият Фелини . Печелил съм награди в 
Португалия, Австрия, Рим, в Испания съм пе-
челил на най-големия уличен фестивал в 
Барселона… Обаче за мен Римини остана най-
големият ми успех . Не вярвах, че ще спечеля в 
Римини . Там бяха големи лъвове . Но българ-
ският вълк спечели . Нали знаете, тигърът и 
лъвът имат много по-голяма сила от вълка, но 
вълкът никога не играе в цирк .

– Какво научавате от улицата, от преми-
наващите?

– Ще ви разкажа много интересна случка 
във Венеция . При мен се спря един нисък, бра-
дясал човек . И всички хора си тръгнаха . Накрая 
на представлението ми остави 50 евро и каза: 
„Благодаря ти!“ Казах му: „Не, няма защо . Аз 
съм философ с кукли .“ А той вика: „И аз съм 
философ .“ Викам: „Как се казвате?“ „Масимо 
Качарди .“ „Вие сте?“ „Да, кметът на Венеция .“ 
Попитах го: „Защо ги е страх хората от вас?“ 
Той ме погледна и ми каза: „Ами не знам, вие ми 
кажете…“ Та на улицата срещам всякакви хора, 
и на улицата всички са равни . Няма значение 
дали е президент, дали е кмет, дали е препода-
вател, доктор или поет .
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