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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 .

„Н
ап

ра
ве

но
 по

 по
ръ

чк
а“

 

„T
ail

or
 m

ad
e“



38 39брой 10/2016

The international puppet theater festival “Three are 
too many – two not enough” is a festival, which has 
conserved its traditions . Since the distant 1977, when 
the festival was still known as “An international preview 
of the puppet miniature for adults”, it has developed an 
emphatic and enigmatic presence on the map of festi-

vals . And what kind of a map could this be, the event is 
always taking place and that’s it! The festival usually 
aims to offer a diverse and colorful program, and in this 
way fill a really small and fascinating territory with 
theater, music, street art, expositions and also manage 
to make all the efforts of the team, for selection of the 

предмети, малките пътешест-
вия и срещите с други малки 
същества . А те, без претенция 
и с елегантност в актьорски 
план, ще ни подскажат колко е 
важно завръщането в прашни-
те ъгъли на детството – в пре-
откриване на предмети, места 
и чуването на гласове, които ни 
връщат истинската радост от 
играта на въображението . А 
малкият Орнан е голяма рабо-
та – не забравя да изчезне също 
така магично, както се е поя-

вил, за да остави зад себе си 
послевкуса и жаждата за прик-
люченстване и мечтаене .

Ирония
Най-неочакван беше спекта-

кълът със закачливото заглавие 
„Тя трябваше да каже „Не“ на 
театъра от Гърция с още по-за-
качливо име „Не се паникьо-
свай“ . Някога някъде бях чувала, 
че по-добре един театър да те 
шокира, да те понапрегне, да те 
подразни, да не го разбереш, от-
колкото тотално нищо да не 
чувстваш, а в най-лошия случай 
– да ти се приспи . Гръцкото пред-
ставление постави всички въз-
можни препинателни знаци и 
създаде онова чувство за диску-
сия, което прави театърът жив . 
Жанрът и стилът му са химиче-
ска реакция от кино, анимация, 
куклен театър и рисунка . Чудесно 
избрана и забъркана театрална 
лудост, която с голямо намигва-
не и сръгване в ребрата иска да 
се надсмее, да погъделичка мал-
ко предубеденото ни съзнание и 
да прескочи отвъд нагласите ни 
– а именно чрез чиста ирония и 
гротескно осмиване на т .нар . 
„психотрилър“ . Като един не 
особено голям привърженик на 
американската култура, тази 
стържеща и умело изиграна аб-
сурдо-комедия ме накара ня-
колко пъти да се изсмея шумно 
и невъзпитано . Плоските кукли 
произведоха солидно количе-
ство кръв и отрязани глави, ка-
то зададоха директно въпроса 
„Има ме ли нужда от клишета? 
Бихте ли ми разбили едно кли-
ше на око, моля! Да живее иро-
нията!“

About the Duck, the Death, 
the Tulips and All the Rest
Katerina Georgieva

гадката и прецизността, с коя-
то той открива своя малък 
партньор на сцената, са ключът 
към постигането на една чиста 
театралност и емоционално ос-
мисляне на всяко движение, 
стъпка, дума . Орнан играе с 
една малка кукла, която е него-
вото друго лице – облечена по 
същия начин, с малки жестове, 
които ще го отнесат далеч от 
работилницата му . И именно 
там ще разберем необятността 
на малките неща – в малките 


