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ХХІІ международен кукленотеатрален фестивал „Двама са малко – трима са много” & TheatAir
ХХІІ International Puppet Theatre Festival “Three Are Too Many, Two – Not Enough” & TheatAir 12-6.9.2016, Пловдив / Plovdiv, Bulgaria

Афиш на фестивала
Откриване на изложба сце-

нография и плакати „70-и юби-
леен сезон на Държавен куклен 
театър – Пловдив“ .

Дама Пика. Постановка 
Веселка Кунчева . ДКТ-Пловдив .

Полицаят Артър и неговият 
кон Хари, от Доналд Бисет . 
Постановка Ирослав Петков . 
ДКТ-Бургас .

Патето, смъртта и лалето. 
Постановка Фабрицио Монтечи . 
Куклен театър, Любляна, 
Словения .

Разгръщане. Авторски про-
ект и постановка Маргарита 
Блъш . N/A, Кънектикът, САЩ

Огнивото, по Ханс К . 
Андерсен . Драматизация Юрий 
Дачев . Постановка Бисерка 
Колевска . ДКТ-Сливен .

Клоунът и неговите деца, от 
Петър Пашов и Жени Пашова . 
Постановка Петър Пашов и 
Жени Пашова . Театър „Ателие 
313“, София .

Момче и вятър, по българска 
народна приказка . Постановка 
Петър Пашов . Столичен куклен 
театър – София .

Allegro ma non troppo. 
Концепция и постановка Хосе 
Антонио Пучадес (Putxa) и 
Хулиета Гаскон . Cia . Zero en co-
ducta, Барселона, Испа ния .

Къде отиваш, конче?, от 
Рада Москова . Постановка 
Леонард Капон . ДКТ „Дора Габе“ 
– Добрич .

Направено по поръчка, от 
Орнан Брайер . Постановка 
Орнан Брайер . Театър „Трейн“, 
Израел .

Тя трябваше да каже „Не“. 
Сценарий и постановка Елени 
Ксулури и Лита Асланоглу . 
Куклен театър „Не се паникьо-
свай“ (Don’t Panic), Гърция .

СамИ. Авторски спектакъл 
на Имедиотеатро . Име дио-
театро, Торепогил, Испания .

Бременските музиканти, по 
Братя Грим . Постановка 
Димитър Димитров . ДКТ-
Видин .

Вълшебното пътешествие 
на Едуар Тулане, по новелата на 
Кейт Ди Камило . Постановка и 
сценография Жинтаре Рад ви-
лавичуте . Куклен театър – 
Клайпеда, Литва .

Хензел и Гретел, по мотиви 
от Братя Грим . Постановка 
Владислава Джамбазова . ДКТ 
„Константин Величков“ – 
Пазарджик .

Новите дрехи на краля, по 
Ханс К . Андерсен . Постановка 
Иво Игнатов-Кени . Куклено-
драматичен театър „Хенд“ – 
Пловдив .

Жури на фестивала
Константин Кирилов (Ру-

сия) – председател
Мариана Петрович (Сър-

бия)
Андрей Запорожски (Русия)
Холандско жури
Ада д’Хамекурт, 
Тон Деламаре
Стив Аденей
Тинеке Аденей

Награди
На журито на фестивала
Награда за най-добър спек-

такъл
Allegro ma non troppo. Cia . 

Zero en coducta, Барселона, 
Испания .

Награда за поетична ин-
терпретация на сюжета

Патето, смъртта и лалето. 
Куклен театър, Любляна, 
Словения .

Награда за авторско реше-
ние на цялостен спектакъл

Направено по поръчка. 
Театър „Трейн“, Израел .

Награда за авторски ан-
самбъл

На трупата на Имедиотеат-
ро от Торепогил, Испания, за 
спектакъла „СамИ“. 

 На холандското жури
І награда
Клоунът и неговите деца. 

Театър „Ателие 313“, София .
ІІ награда
Хензел и Гретел. ДКТ 

„Константин Величков“ – 
Пазарджик;

Огнивото. ДКТ-Сливен .
 На детското жури
Момче и вятър. Столичен 

куклен театър .

Модул TheatAir

Рибарят и златната рибка . 
Автор и постановка Димитър 
Тодоров . Театър „Аладин“ – 
София .

Охлюмотив. Театър на огъ-
ня и сенките „Fireter“ - 

Музикален сет с музикална 
формация „Hot Club de 
Plovdiv“ .

Корените на небето, дви-
женчески и музикален спекта-
къл . AIO, Нова Зеландия-
България .

Катастрофа. Уличен клоу-
наден спектакъл на Андреа 
Феди . Клоун катастрофа, 
Италия .

Светът на марионетката . 
Grande Lupo Bulgaro – Теодор 
Борисов, Италия .

Поко Льоко, улично цирко-
во шоу . Постановка Луиза 
Душкова . Цирк де ла Люлин, 
България .

Фолклорна магия, от Боньо 
Лунгов . Постановка Константин 
Каракостов . ДКТ-Стара Загора .
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Ти, аз и другите . Живи ста-
туи от Украйна (Андри и 
Артур), Португалия (Катарина) 
и България (Ащон) . Living 
Statues Project .

Нумио. Автор, концепция и 
постановка Хосе Антонио 
Пучадес (Putxa) . Cia . Zero en 
conducta, Барселона, Испания .

Историйки. Ателие и мага-
зин за илюстрации и дизайн . 
Проект на Венера и Запрянка, 
България .

„Клоунът и 
неговите деца“
„The Clown and 
His Kids“

Кукли, любов и взаимност  
в границите на страната
Гергана Трайкова

„Двама са малко – трима са много“ е между-
народен кукленотеатрален фестивал с дълъг 
път . За своите двадесет и две издания, той се е 
утвърдил като важен не само за жителите на 
град Пловдив, но и за творци и колеги от цял 
свят . Освен че профилът на фестивала е за ка-
мерни куклени постановки за деца и възрастни, 
той винаги е бил посветен на приказното, въл-
шебното и човешкия дух – този, който израст-
ва, и този, който вече е пораснал . Тази година 
фестивала беше събрал на едно място заглавия 
от 7 държави, а селекцията се изразяваше в 7 
чуждестранни спектакъла и 8 български .

А по случай 70-ия юбилеен сезон на ДКТ-
Пловдив, фестивалът беше открит с премиера . 
„Дама пика“ е най-новото заглавие за възраст-
ни в репертоара на театъра . Както винаги режи-
сьорът Веселка Кунчева спечели публиката с 
провокиращо мисълта представление, което 
изследва в дълбочина човешките страсти, жела-
ния и страхове . На основата на текста на 
Пушкин, екипът е създал своеобразна приказка 
за възрастни, където ирационалното и действи-
телните човешки болки се преплитаха в едно . 
Това е многопластово представление, което 
между танцовите интермедии, разказа, живия 
план и гротескната кукла успява да създаде 
представа за това, което сме ние – човеците . 
Силно откриване на фестивала, което зареди и 
публиката с положителни емоции .

Българската селекция се изразяваше в загла-
вията: „Полицаят Артър и неговият кон Хари“, 
„Огнивото“, „Клоунът и неговите деца“, „Момче 
и вятър“, „Къде отиваш, конче?“, „Бременските 
музиканти“, „Хензел и Гретел“ и „Новите дрехи 
на краля“ .

„Полицаят Артър и неговият кон Хари“ на 
ДКТ-Бургас и режисьора Ярослав Петков, беше 

вълнуващо и забавно преживяване за най-мал-
ките зрители . Дали заради наситената с обрати 
приказка на Доналд Бисет, дали заради мини-
мализма на сценографията на Майя Петрова, 
която обаче е многофункционална и шарена, 
спектакълът получи своята положителна оцен-
ка от най-малките . Несъмнено и двата аспекта 
имат голям принос, но актьорското изпълнение 
на Ивайло Енев завладя детската публика . 
Освен, че майсторски овладя три кукли и съще-
временно правеше промените в средата, той 
успя да привлече вниманието на децата към 
сюжета и да ги направи съпричастни на разви-
тието му . От друга страна, „Огнивото“ на ДКТ-
Сливен и режисьорката Бисерка Колевска, по-
стави пред децата сериозния въпрос – парите 
или любовта? Чрез типичната за Свила 
Величкова пъстра и преувеличена костюмогра-
фия и сценография, спектакълът придобиваше 
така трудно постижимия приказния характер . 
Обстановките постоянно се променяха и геро-
ите попадаха на различни ту магични, ту реа-
листични места, но цветовете винаги препра-
щаха към приказното . Драматизираната от 
Юрий Дачев едноименна приказка е получила 
съвременен привкус, благодарение на актуал-
ната за днешните дни реч . Това, което много ме 
впечатли, бе решението за ролята на вещицата, 
която постоянно се преобразява в различни 
персонажи, за да измами войника и заблуди 
останалите герои . Отрицателният персонаж, на 
който вдъхна живот Евгения Ангелова като го 
превърна в иронично-комичен, бързо стана 
любим както на децата, така и на порасналата 
част от публиката . Приказката, както обикно-
вено завърши с щастлив финал, а поуката беше 
че парите и богатството винаги отстъпват пред 
любовта и честността . „Клоунът и неговите 


