
Меко казано, от Валери 
Петров . Постановка Румен Га-
ва нозов . Сценография и кукли 
Станислава Кръстева . Ком-
позитор Христо Намлиев . Учас-
тват: Стефан Димитров, Ваня 
Камянска, Явор Гигов, Ана-
Мария Лалова, Мила Ко ларова . 
Столичен куклен театър – 
София .

Карлсон и дребосъчето, по 
Астрид Линдгрен . Дра ма ти за-
ция и постановка Валентин 
Вла димиров . Сценография 
Валентина Германова . Музика 
Станимир Иванов . Участват: 
Иве  лина Колева, Силвия 
Михайлова, Станислав Станев, 
Хубен Нурев . КТ – Русе .

Сливи за смет.Сценарий и 
постановка Петър Тодоров . 
Асистент режисьор Янко 
Хусаров . Художник на кукли и 
декор Ханна Шварц . Из пъл не-
ние на кукли Ханна Шварц и 
Евгения Лачева . Изпълнение 
на декор Петър Чекуров, Румен 
Бенковски, Ханна Шварц и 
Евгения Лачева . Глас на разказ-
вач Йоан-Асен Тодоров . Му зи-
кал но оформление Десислава 
Минчева . Консултант по избор 
на музика Иван Пичуров . 
Звуков монтаж Румен Чобанов . 

Консултант по народни танци 
Антоанета Янева . Моно спек та-
къл на Десислава Минчева . 
Център за изкуства „За Ро до-
пите“ – с . Бостина, България .

Семейство Замза, по днев-
ниците на Франц Кафка и нове-
лата му „Преображението“ . 
Сценична адаптация, текст и 
пос тановка Катя Петрова . Сце-
нография, костюми и кукли 
Петя Караджова . Музика Хрис-
то Йоцов . Участват: Ангел 
Калев, Анна-Валерия Гостанян, 
Ве лислава Димова, Велислава 
Маринкова, Дайяна Димитрова, 
Иван Шумаров, Изабела Ива-
нова, Ирина Шумелова, Любо-
мир Желев, Наталия Пет кова, 
Петя Бончева, Радослава Не-
дел  че ва, Яна Иванова . Ко про-
дукция на КТ – Сливен и 
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ – 
София .

Басните на Лафонтен . 
Постановка Бисерка Колевска . 
Сценография и кукли Свила 
Величкова . Музика Михаил 
Шишков . Участват: Женя Геор-
гиева, Неделина Роселинова, 
Делян Кьосев, Ивайло Енев . КТ 
– Бургас .

Принцесата и граховото 
зърно, по Андерсен . Постановка 

Тодор Вълов . Текст на песните 
от Тодор Вълов . Сценография и 
кукли Емилияна Андонова-
Тотева . Музика Елена Мето-
диева . Участват: Елка Баланова, 
Веселин Василев . Театър „Весел“ 
– Велико Търново .

Пътища, уличен спектакъл 
по идея на Анна Вигеланд и 
Петър Балов . Постановка и хо-
реография Анна Вигеланд в съ-
трудничество с изпълнителите . 
Костюми Виктория Филипова . 
Участват пет иновативни и лю-
бознателни циркови артисти и 
музиканти от България . Cassia 
Projects – Монреал, Канада . Ко-
продукция на САЩ, Канада и 
България .

Мълчаливи предания, ви-
зуален спектакъл за възрастни 
по български легенди и митове . 
Автор и постановка Боян 
Иванов . Сценография и костю-
ми Свила Величкова . Видео и 
компютърна анимация Тодор 
Тодоров . Музика Група IRFAN . 
Хореография Татяна Соколова . 
Участват: Евгения Василева, 
Стоян Стоянов, Веселина 
Калчева, Боян Стоянов, Ека те-
рина Василева, Росен Ра дев, 
Вера Стойкова, Диана Цо лев-
ска . КТ – Варна .

Да, така можем да наречем ІV международен 
фестивал на изкуствата „Магията на вятъра“ . 
Бяхме свидетели на една богата палитра от твор-
ческа инвенция, различни жанрове, интересни 
търсения и, разбира се, най-важното – позити-
визъм и колегиална съпричастност в името на 
изкуството . Светли чувства и настроение в пре-
красната атмосфера на слънчевия Сливен, липса 
на конкуренция, която изкривява нещата, защо-
то фестивалът няма състезателен характер . 
Богатата програмата ни предложи една хармо-
нична сплав от представления за куклен и дра-
матичен театър за деца и възрастни, улични 
шоута и спектакли, пърформанси, уъркшопове, 
моноспектакли, театър за един, драматургични и 
сценични експерименти, изпълнени с любов и 

Празник на духовността в Сливен
Румен Николов

амбиция от наши и чужди артисти . А те съвсем 
не бяха малко – 8 куклени трупи и 2 драматични 
театъра от България, гости от Турция, Русия, 
Чили, Испания, Белгия, Унгария, САЩ и Канада . 
Всичко това създаде ярко впечатление за една 
прецизна и качествена фестивална селекция, 
изработена с вкус и размах .

Нека прибавим и красивите въртележки от 
пера в цветовете на дъгата, разположени в целия 
град, надничащи от отличния дизайн на плака-
тите и създаващи един празничен колорит на 
пространството . И непрекъснатата празнична 
суматоха по ларгото на града…

Още първия ден заваляха премиери и съби-
тия: изложбата на младия талантлив сценограф 
Андрей Хамбарски „Телени портрети“; живите 
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статуи на Ащон Ка 
(Надежда Гончева) „Баба 

Надка“ и „Пекарят“, ко-
ито неизменно пре-

дизвикваха 
у с м и в к и 
сред пре-

минаващи-
те; с усмив-
ки продъл-
жиха и Лю-
бомир Же-

лев и Анна-
Ва лерия Гос-

танян от фор-
мацията за уличен 

театър „Маймуните“, които 
развихриха въображението на малките зрители, 
скачайки от лиана на лиана в измислената джунг-
ла от шеги и весело настроение .

Гостите от театър „Учанеллер“ – Люлебургас 
Турция пък показаха безсловесния спектакъл 
„Скалата“ в постановка на Теодора Попова . 
Внушението, че детската чистота и наивност е 
неподозирана сила, която може да премести ог-
ромна скала, бе изведено като противовес на 
света на възрастните . А пътят, вероятно към по-
добрия свят, е в непокварената душевност на 
децата . Колегите от Турция подариха и един ве-
сел уъркшоп на децата, обучавайки ги как сами 
да си направят кукла, която да оживее в ръцете 
им и която след занятията си отнасят вкъщи . 
Парчето материал вече има дух, има име . И това 
ако не е магия…

В пъстрата театрална въртележка видяхме и 
интересната пластика на спектакъла „Гарджето 
певец“ на КТ – Габрово . По свой изобретателен 
начин режисьорът Съби Събев и сценографът 
Павлина Василева развиха известния сюжет на 
Светослав Минков за моженето и не моженето в 
изкуството, което и днес е особено актуална те-
ма . В спектакъла имаше и доста умело вплетени 
образователни елементи .

Куксадер и театър „Темпо“ от Анкара изнена-
даха възрастната аудитория с адаптация по 
Самюъ л Бекет – „Действие без думи – 1“ . 
Ставаме ли лесно марионетки в живота? Дали да 
си на конци е по-лесният начин? И колко струва 
това на душата ни? Въпроси, възникващи един 
след друг от театралната провокация…

Увлечени в целия богат поток от събития 
през деня поемаме дъх и ето тържественото от-
криване от домакините – сливенския КТ . Разбира 
се, с премиера: „Огнивото“ – по Андерсен . 
Постановката на Бисерка Колевска, сценографа 
Свила Величкова и солидната драматургия на 
Юрий Дачев извеждат вечния въпрос: „Любов 
или пари?“ в един нестандартен, модерен, атрак-
тивен спектакъл . Свидетели сме на амалгама от 
гротеска, комедия дел’арте, представени с любов 
от младите актьори в театъра . Сценичното прос-
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„По следите на 
дриадите“
“Following the 
Magical Path of the 
Dryads”

„Огнивото“
“The Tinderbox”

транство е овладяно перфектно с изненадващи 
персонажи и промени, които създават с доза на-
мигане един бърз ритъм и спектакълът неусетно 
се изнизва, и някак ти се иска да има още . А за 
философията на музикалната картина, след края 
на представлението допълнително участвах в 
един очарователен спектакъл, изигран блестящо 
от композитора Петър Цанков .

Всъщност тази премиера е третия успешен 
спектакъл на тандема Бисерка Колевска-Свила 
Величкова, поставил в Сливен и „Любовта към 
трите портокала“, и „Джуджето Дългоноско“ . Да, 
те са иновативни, модерни и изненадващи . 
Липсва им назидателната, досадна разказвател-
ност, често явление в много днешни представле-
ния . Словото е атрактивно и „вкусно“ поднесено 
от Юрий Дачев . А това създава условие на млада-
та трупа на театъра да се развихри и покаже се-
риозните си сценични възможности . И, разбира 
се, ще цитирам големия български драматург 
Маргарит Минков: „За да се роди, за да се създа-
ва истинско изкуство, е необходимо да има сре-
да“ . А тук в КТ – Сливен очевидно такава среда 
има и тя се развива и обогатява през годините .

И, докато въздъхнеш, втория ден на фестива-
ла ни изненадва с други вид емоция, поднесена 
от Театър Ла Мар де Марионетас – Мадрид 
(Испания) с „ Говори, не си сама“ . Странна и 
много любопитна адаптация на приказката за 
“Магарешката кожа“ и „Малката маймунка“ под-
несена от Марта Баутиста и нейната музикална 
комбо група, която изпълнява цялото музикал-
но оформление и песенни акценти на живо . 
Всъщност се пренасяме в една детска спалня, 
където се развихря фантазия от образи , картина 
и звук, поднесени с финес и топлина . 
Преживяването е прекрасно, пълно с топлина и 
любов към малката аудитория .

Но фантазията ни се развихря още повече в 
уъркшопа на театър „Пупет спирит“ от Намюр 
(Белгия) . Актрисата Кристина Василева и Серж 
Нанио с помощта на вълшебното наметало на 
кукловода ни пренасят в душата на Дриадите . 



Реалните природни предмети заживяват и ни 
пренасят в своя фантастичен свят, пълен със 
светла и добра енергия .

Но, няма как, нареждаме се на опашката от 
желаещи, за да видим спектакъла в кутия за един 
зрител представен от театър Ирис – Валпарайсо 
(Чили) . „Безкрайна романтика“ е моноспекта-
къл на Марсела Чипе за любов, преплетена в те-
атралната игра, тънкия трепет на харесването и 
спомена за любимия . Ами фестивала си има и 
кутия магика, от която едва се отделяме, за да 
потънем в странния свят на картните на Марк 
Шагал . Представят ни го гостите от театър 
„Отражение“ – Москва (Русия) в спектакъла 
„Странния цирк на Марк Шагал“ . И наистина на 
бяло платно оживяват герои на Шагал от серия-
та „Цирк“ . Особената деликатна техника на воде-
не на плоските кукли върху плосък прозрачен 
екран, прави възприятието истинско . Потапя ни 
в пластиката на художника авангардист, сякаш 
се докосваме до мотиви и случки от неговия 
странен живот . А стария клоун, пресъздаден 
блестящо от Борис Чернишов, е обединяващата 
рамка, която прави спектакъла от илюстрация в 
своеобразно цирково представление . Казват: 
Какво по-лесно от това – куклен театър плюс 
цирк?! Така простичко изглежда, когато нещата 
се изградят талантливо, но колко усилия и твор-
ческа инвенция има вложени, знаят само участ-
валите в магията на сътворението на спектакъ-
ла .

Вероятно същото би казала и великолепната 
актриса Бойка Велкова за своя моноспектакъл 
„Пътят към Афродита“, който също бе част от 
селекцията на фестивала . Емоционалното докос-
ване до нейния деликатен вътрешен свят, оставя 
на моменти зрителната зала без дъх . Усещането е 
за съпреживяване на житейския път на слугиня-

та в дома, на готвачката спец по афродизиаците, 
на любовницата, на майката, на съпругата, на 
актрисата, на изкусителката Ева и всичко обеди-
нено от изконната дума – Жена!

И още един моноспектакъл – „Зебра“ на 
Малко Театро – Будапеща (Унгария), изпълнен 
от Габриела Хаджикостова . Наистина впечатля-
ващо!

Широк диапазон и многопластово развитие 
на драматургията . На пръв поглед неродеещи се 
жанрови елементи в спектакъла стават единна 
сплав подчинени от таланта на актрисата . Това 
ли е животът? Случва ли се, или е само илю-
зия…

„Сливи за смет“ на Център за изкуства „За 
Родопите“ също е решен като моноспектакъл, но 
актрисата Десислава Минчева и режисьорът 
Петър Тодоров правят такава театрална магия 
от познатата народна приказка, че зрителят оне-
мява, виждайки цялата гама от образи, на прак-
тика работа за цяла театрална трупа . Но, пред-
ставени от една впечатляващо талантлива ак-
триса . Остроумни гегове, ярко комедийно при-
съствие и още какво ли не може да се каже за 
този уникален спектакъл .

Драматичните театри също имаха своето 
присъствие в широката програма на фестивала . 
ДТ „Никола Вапцаров“ – Благоевград представи 
пиесата „Умирай лесно“, а ДТ „Рачо Стоянов“ – 
Габрово в автентичната обстановка на Къщата 
музей –„Сливенски бит“ пресъздаде класиче-
ския текст на Любен Каравелов – „Българи от 
старо време“ . Просто станахме свидетели на една 
отлична находка на организаторите на фестива-
ла и трупата на театъра .

Любопитна находка видяхме и в представле-
нието на КТ – Бургас „Басните на Лафонтен“ . 
Бисерка Колевска и Свила Величкова отново 

„Странния цирк 
на Марк Шагал“
“Strange Circus 
Marc Chagall”
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показаха модерното си нестандартно сценично 
мислене . Прекрасни остроумни решения на кос-
тюмите за пъстрия животински персонаж и из-
пипана до най-малкия детайл пластика . 
Епизодите на различните басни преливаха хар-
монично един след друг и всеки носеше своята 
различност и ненатрапчива поука . Съчетано с 
музиката на Михаил Шишков и талантливото 
присъствие на актьорите, спектакълът е жизне-
радостен и свеж, със сериозно бъдеще на раз-
лични фестивали и театрални форуми .

Широкия спектър на фестивалната програма 
беше обогатен и с блестящия визуален спекта-
къл на КТ – Варна „Мълчаливи предания“ (по-
становка Боян Иванов, сценография Свила 
Величкова, музика група „Ирфан“) . Феерия от 
пластика, визуални ефекти, анимация, сложна 
сценична техника и изключителна актьорска 
игра пресъздава елементи от няколко самодив-
ски легенди . За саможертвата в името на любо-
вта . За свободния дух и  сблъсъка му с патриар-
халното битие на хората . Това бе различното 
представление, емоционално, разтърсващо духа 
и фантазията, обединило думите талант и теа-
трална магия . Можем само да се изправим и 
дълго да аплодираме трупата на Варненския кук-
лен театър .

КТ „Сливен“ представи и още две постанов-
ки, които показаха мащаба на сериозната му ре-
пертоарна политика . „Омагьосан сън“ – поста-
новка на Петър Пашов и Жени Пашова . 
Класическата приказка за Хензел и Гретел, раз-
казана през фантазията на две деца с техния на-
ивитет, страхове, пораждащи смешни ситуации . 
Ярък визуален експеримент, решен с много фан-
тазия, ефектни нестандартни ходове и изнена-
ди .

„Семейство Замза“ е друго авангардно пред-
ставление за възрастни, създадено от Катя 
Петрова по дневниците на Франц Кафка и нове-
лата му „Преображнието“ . Провокация е може 
би най-точната дума за подобен тип театър, за-
щото представлението започна като уличен пър-
форманс на ларгото извън театралния салон . 
Това привлече много публика и салонът бе из-
пълнен до краен предел . Всъщност сюжетът е 
свързан с абсурдната теза за превръщането на 
обикновения чиновник Грегор Замза в насекомо . 
И последващото безразличие към съдбата на 
малкия човек . А зрителите попаднаха в един не-
обичаен, странен, дори отблъскващ свят, пре-
създаден уникално от младия актьорски състав . 
Наистина бившите студенти на Катя Петрова се 
справят великолепно с една изключително слож-
на сценична задача, която остава бездиханна 
зрителната зала . Преживяването е силно въз-
действащо, на места смазващо аудиторията . А 
може би и това бе целта на посланието . То се 
допълва най-точно и от финалните изречения в 
текста за представяне на постановката: „Пред-

ставлението не предлага убежище, а познание . 
Който трупа познание, трупа тъга . Така самопоз-
нанието, постигнато чрез изкупителна жертва, е 
превъзмогване, вътрешна победа, то отваря вра-
тите към вселената на надеждата“ .

Е, такива уникални преживявания следваха 
миг след миг във фестивала . За четири издания 
той разгръща все повече своя потенциал и вече е 
едно от утвърдените международни театрални 
събития . Тук е момента да поздравим целия ен-
тусиазиран екип на кукления театър в Сливен и 
неговия директор Ефимия Павлова (която е и 
главен селекционер на фестивала) за перфектна-
та организация, за създаването на неповторим 
творчески и магически дух, за усещането, че сме 
в оазис, в който надеждата за оцеляване на ис-
тинското изкуство е жива .

Понадникнах в кухнята на организаторите и 
ето я рецептата за успешен фестивал . Първо, 
добра идея . Второ, екип от ентусиасти, който да 
я осъществи . Трето, шепа златни зърна от теа-
трални постановки и културни факти и събития . 
Четвърто, работа, работа и пак работа . И, пето, 
лек галещ повей на сливенски вятър и неповто-
римата атмосфера на града .

„Паркът“
“La Plaza  
(The Park)”

„Говори, не си 
сама“
“Habla, no estas 
sola”


