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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 
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деца“ на Театър „Ателие 313“ и режисьорите 
Жени Пашова и Петър Пашов предложи на 
публиката един класически куклен спектакъл . В 
него петрушките от шоуто на клоуна, живеят 
собствен живот и е трудно да се определи кой 
кого води – те него, или той тях . Някъде в раз-
каза за животните-кукли и техните проблеми, 
между приказното оживяване и екзистенциал-
ния за всеки кукловод проблем се създаде ця-
лостният спектакъл . Той превърна темата за 
изпълнителя и неговото създание, обекта, на 
който вдъхва живот, в забавно и сантиментал-
но представление . Георги Спасов и Росица 
Спасова ни пренесоха в света на куклите, къде-
то привидно всичко изглежда забавно, но вина-
ги макар и за кратко се проявява конфликт . 
Това е представление за деца, което ги запозна-
ва с магията на кукления театър по един много 
специален начин, обвързан с любовта и взаим-
ността . „Момче и вятър“ на Столичен куклен 
театър и режисьора Петър Пашов представи на 
публиката нов и съвременен поглед върху нра-
вите и упоритостта на младия „ветрогонец“ . 
Българската народна приказка е вдъхновила 
режисьора и сценографа Енчо Аврамов, да по-
сегнат към творчеството на художника 
Владимир Димитров-Майстора и да заложат 
цветната палитра от картините като основа в 
сценографията на спектакъла . Актьорите съжи-
виха приказния сюжет, чрез различните видове 
кукли, откроиха младия ветрогонец и отноше-
нието му към света . Вдъхнаха живот на вятъра 
само чрез светлина и бял чаршаф, но въпреки 
това изглеждаше толкова въздействащ, колкото 
куклите . И тук, както и в други представления 
се открояваше чувството за хумор, през които 
се казват важните неща на децата и техните ро-
дители . Може би това е тенденция, от която 
имаме все повече нужда . От друга страна, във 
фестивалната селекция присъстваха заглавия, 
като „Къде отива, конче?“ на ДКТ-Добрич и 
режисьора Леонард Капон . В драматургичния 
текст на Рада Москова са заложени дълбоко 
философски теми като стремежа за свобода 
както физическата, така и в мисленето, за осво-
бождаването на вътрешните пориви и ценните 
приятелства, които се създават чрез преодоля-
ване на трудностите . Леонард Капон е пресъз-
дал текста в три стилистки – тази на анимация-
та, на играта с куклите и на живия актьорски 
план . Несъмнено от това представление освен 
децата, могат да научат много и техните родите-
ли, защото темите, за които то говори, са важни 
не само за подрастващите, а и за нас, вече по-
расналите . „Бременските музиканти“ на ДКТ-
Видин е представление, което с искреността си 
и брилянтното актьорско изпълнение впечатли 
малки и големи, театрали и редови зрители . 
Познатата история бе събрала на едно място 
младите колеги и приятели – Ася Димитрова, 

Биляна Бозинарова, Александър Томов и Христо 
Иванов, които и на сцената превръщат персо-
нажите си в истински колектив . Чрез дървени-
те естрадни кукли, пъстротата им и песните те 
пренесоха зрителите в един идеален свят на 
приятелство, подкрепа и взаимност, където 
препятствията са само повод то да се затвърди . 
Режисурата на Димитър Димитров поставя ак-
тьора пред изпитанието да се идентифицира с 
персонажа-кукла и те се превръщат в едно . А 
пътуването, на което поемат музикантите в на-
чалото на спектакъла, накрая сбъдва всичките 
им мечти . Второто представление по Братя 
Грим, което бе част от селекцията на фестивала, 
е „Хензел и Гретел“ на Драматично-куклен теа-
тър „Константин Величков“-Пазарджик и ре-
жисьора Владислава Джамбазова . И тук позна-
тата история е силно осъвременена, като раз-
казвачът, който е облечен в черен шлифер, само 
със слагането на фалшив нос се превръща във 
вещицата, която прилъгва изоставените деца . 
Но малко преди това той е прилъгал мащехата 
им, че, ако ги изостави, ще получи много пари . 
Това е прочит, в който явно режисьорът иска да 
ни покаже в какъв материален свят живеем и 
колко е трудно да намериш човек, на когото да 
имаш вяра . И въпреки всичко Хензел и Гретел 
се справят с трудностите, чрез компромисите и 
вярата един в друг . Сред сивотата на сценогра-
фията и костюмографията, двете малки естрад-
ни кукли с тъжни лица, накрая откриват щас-
тието . Последният български спектакъл, но ве-
че извън конкурсната програма, с която бе за-
крит фестивалът е „Новите дрехи на краля“ на 
Куклено-драматичен театър „Хенд“-Пловдив . 
Чрез ръката, любимото на режисьора Иво 

„Момче и вятър“
„The Boy and the 
Wind“
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Международният куклено-
театрален фестивал „Двама са 
малко – трима са много“ е фес-
тивал с традиции . От далечната 
1977 г ., когато все още се е каз-
вал Празници на куклено-теа-
тралната миниатюра за възраст-
ни, той развива едно категорич-
но и енигматично присъствие 
на фестивалната карта . Каква 
карта, присъства си и толкоз! 
Фестивалът се стреми винаги да 
предложи една разнообразна и 
пъстра програма и да насити 
така чаровната малка територия 
с театър, музика, улично изку-
ство, изложби, да направи въз-
можното старание за подбор на 
най-доброто от страната и лю-
бопитни и различни гостуващи 
трупи . При съства топло, атмос-
ферно, ветровито, географски, 
театрално, безусловно (прочее, 
ако общинските съветници, на-
редени в редица с чаша коняк в 
ръка, кажат „Няма толкова па-
ри!“, фестивалът ще отвърне: 
„Доб ре, ние пак ще си го напра-
вим!“ и ще запее „My way“ на 
Синатра) . Почти винаги оценя-
вам положително реализиране-
то на „Двама са малко –трима са 
много“, защото имам предвид 
спецификата на организиране-
то на фестивал във време на 
фестивали, черните квадрати, 
фикционалните бюджети, неи-
зяснените мисии и личните ин-
тереси . Целта ми в този текст е 
да разкажа за три развълнували 
ме искрено спектакъла – тези, 

които са ме ободрили най-спон-
танно и са ме събудили от рути-
ната на театроведското гледане . 
А личният ми критерий за тако-
ва елегантно сръчкване е прес-
качането на жанрове, стилове и 
театрални подходи, смесването 
им в една артистична хомогенна 
смес, за да стане всичко по-ярко 
и отличително .

Ето ги .

Смърт
Словенският спектакъл 

„Патето, смъртта и лалето“ е 
нежно философско наблюде-
ние върху смъртта и някои 
клишета около нея . Той ни сре-
ща с един очарователен свят, 
където Патето и смъртта се 
сближават приятелски . 
Признавам, спокойният ритъм 
и носенето на актрисите по 
сцената като феи, малко ме от-
егчи в началото, но на финала 
щях да разбера защо се е „вни-
мавало“ толкова с всяко едно 
движение, все едно е тайнство . 
Тук се срещаме в един елеган-
тен и фино-изрисуван театра-
лен миг, който, без много пре-
тенции, ще ни отведе до ключо-
вата точка на пресичане – загу-
бата на смъртта като едно па-
радоксално доказателство, че 
животът тече в своя собствена 
орбита, лишена от прогнози, 
очакваност и предопределе-
ност . Всъщност това приятел-
ство, превръщащо се пред очи-
те ни в нежна и искрено-детска 
история на сенките, е само пре-

дисловие към нещо друго – пъ-
туването един към друг, среща-
та на различните души и въз-
можността те да се докоснат . 
Ето защо спектакълът присъст-
ва толкова ефирно и чувстви-
телно – подготвял ни е за една 
спокойна и тиха въздишка, по-
забавяне на сърцето и отпуска-
не на погледа, за да разберем, 
че преходността на живота е 
само начало към нещо друго .

Фантазия
„Направено по поръчка“ 

безтегловно ме връща в ранни-
те прашни години на детство-
то, когато шкафове, гардероби 
и скринове се превръщаха в 
източник на фантастични сю-
жети и там можеха да се появят 
внезапно шантави скрити ге-
рои от други паралелни реал-
ности . Малки стаички с приг-
лушено осветление, маси, под 
които все нещо се крие, таван-
ски помещения готови за от-
кривателства – това е вдъхно-
вението на израелския спекта-
къл на театър „Трейн“, който е 
страшно нежен и внимателен в 
случването си . Единственият 
на сцената Орнан Брайер (ав-
тор, композитор и изпълнител) 
ме изненадва с качество, което 
рядко се запазва след поре-
дността на играене на един ак-
тьор – а именно една момчешка 
срамежливост . Това, мисля, е 
тънката брънка, която очаро-
вателно прониква зад визуално 
красивото на спектакъла – за-

За патето, смъртта, лалетата  
и всички останали
Катерина Георгиева

Игнатов-Кени изразно средство, той и екипът 
му разказаха драматизираната приказка на 
Андерсен . Въпреки ясната си негативна пози-
ция за измамата и безотговорната власт, той е 
заредил представлението си с обичайното за 
него чувство за хумор . В малката сцена, на коя-
то чорапните кукли се опитваха да угодят на 
своя крал и да намерят най-хубавите дрехи за 
него, те пееха и танцуваха сякаш бяха истински 
хора .

И като за финал на приключението нарече-
но „Двама са малко – трима са много“ стана 
ясно, че любовта и интересът към кукления 
театър не стихват, а представленията, които 
продължават да създават творческите екипи, 
следват нашите човешки нужди, защото се ин-
тересуват от ценностите и страховете ни . Да, 
тези примери продължават да ни зареждат или 
да ни учат какво трябва и какво не трябва да 
правим .
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