
60 61брой 10/2016

Чакай! Поспри се! Не толкова бързо! Точно 
така – не толкова бързо… Как ли звучи на ис-
пански това изречение? Всъщност няма значе-
ние, защото Театър „Zero en conducta“ от 
Барселона доказаха, че понякога думите са из-
лишни, когато става въпрос за най-чистата и 
красива емоция, а именно – любовта . „Allegro 
ma non troppo“ е спектакъл без думи за… всъщ-
ност за това, което ти видиш в него . В рамките на 
по-малко от 2 години това представление беше 
представено на три фестивала в България – 
„Пиеро“ в Стара Загора (2015 г .), „Двама са мал-
ко – трима са много“ в Пловдив (2016 г .) и 
„Панаир на куклите“ в София (2016 г .) . Още при 
първата си поява в Стара Загора на представле-
нието беше удостоено с наградата Grand Prix за 
най-добър спектакъл .

Според  интерпретацията на двамата млади 
актьори (Хосе Антонио Пучадес и Хулиета 
Гаскон), любовта е тази сила, която колкото и 
незрима да е, няма как да не усетим – независи-
мо от силата, големината и бързината ѝ . Преди 
сцената да започне да „диша“ аз видях следното 
– бяла маса, бял стол, бяла шапка, бяла чаша… 
Момент! Не ви ли прави впечатление цветът? 
Бяло – невинност, чистота, истинност . Това за 
мен е цветът на любовта . Разбира се и червеното 
осветление в дадени моменти не липсваше и 
подхранваше въображението . В тази „бяла“ стая 
всичко изглежда твърде спокойно . Това вече не е 
присъщо на любовта – дори в своето „дзен“ със-
тояние тя е амплитудна . В тъмнината изпъква 
бос мъж – целият в черно, който сякаш след унес 
и звук от биене на сърце навлиза в света на лю-
бовта, събуждайки се от дълъг сън . Тук е важно 
да се каже, че цялото представление ще се опира 
на идеята за сънят-блян и мястото на любовта в 
него; за плътността на желанията ни и възмож-
ността те да се случат в съня, а след това и в 
действителност . Хулиета Гаскон споделя: „Това, 
което ние наистина искаме, е да говорим за лю-
бов и отношения във всеки възможен смисъл – 
целият кръг от значения, независимо дали става 
дума за страстна любов или такава, която мо-
же да изпита едно малко дете“ .1 Именно емоци-
ята е това, на което и двамата актьори наблягат .

В представление без слова най-добрият на-
чин да се придаде конкретна емоция е може би 
чрез движенческата „партитура“ . В началото се 
срещаме с него – мъжа . Посредством повтаря-
щите се движения на седналия на стол и подпрял 
лакът на масата актьор, на зрителя се задава 
„ключ“ на четене на цялото представление . Това 
не се случва за първи път; забързаните и насече-
ни движения на фона на музика, които винаги са 

Защо да бързаме?
Светломира Стоянова

едни и същи, стигат до началната поза на спя-
щия човек до момента, в който действието про-
дължава и ти не си сигурен дали това е част от 
съня или мъжът се е събудил и това се случва в 
действителност . Разбира се по-късно, когато ак-
тьорите започнат да изграждат един по-скоро 
фантазен свят чрез пантомима, хореографирани 
движения и не на последно място чрез употреба-
та на някои от предметите на сцената, превръ-
щайки ги в кукли, ще разберем, че този свят ве-
роятно е въображаем .

Появява се и тя – жената . Държи черна книга в 
ръка с надпис „Allegro ma non troppo“ . Освен 
„Бързо, но не толкова“ този израз означава и 
„Щастлив, но не толкова“ . И в двата случая що се 
отнася до любовта – било то страстна или плато-
нична, щастието и бързината са еднакво условни . 
Под звуците на музика (която се появява в пред-
ставлението само на определени моменти като до-
минират звуците на пиано) телата им преминават 
от по-бързи до по-забавени движения и в синхрон 
те се впускат в „игра“ . На сцената има и не твърде 
голям куфар . Изненадващо той не е бял; дори не е 
и едноцветен . Той ми навя асоциация за стара кар-
та на съкровищата (всеки любим човек е съкрови-
ще) или на старинна картографска находка (някои 
вярват в сродните души) . Най-важното е, че от 
него двамата актьори вадят предмети, които се 
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превръщат в главни участници в тяхната „игра“ . 
Точен сюжет няма, нито пък реплики – просто за-
щото не са нужни . Все пак говорим за любов или 
по-скоро за чувството, което остава у нас като 
привкус от човекът, който го е породил . Хосе 
Пучадес споделя в интервю убеждението и на два-
мата артисти по този въпрос: „Ние мислим, че ис-
торията е у зрителя, а емоцията е това, което 
актьорът трябва да провокира в съзнанието на 
хората“2 . Емоцията е най-важна и именно в това е 
красотата на представлението – историята (ако 
мога така да я нарека), на която ставаме свидетели, 
е различна за всеки в публиката, но е еднаква като 
значение и светоусещане . Освен всичко останало в 
спектакъла има и много хумор . На моменти той е 
близък до този, който сме свикнали да гледаме в 
нямото кино – нямото, черно-бяло кино, където ти 
не чуваш, само гледаш, но съзнанието ти автома-
тично започва да създава диалози .

За мен най-въздействащият етюд беше със 
сътворената от актьорите кукла . Представете си 
две черни ръкавици, с по две дупки на всяка ръ-
ка . Има и едно бяло топче за глава . Изведнъж 
пред нас се появява 20-сантиметрово човече . То 

се движи и общува с актрисата . В този етюд те-
мата за нежността и грижата са изведени на пре-
ден план . Бавните, плавни, а на моменти и забър-
зани движения, с които Хосе Пучадес успява да 
създаде кукла, използвайки само пръстите си, е 
повече от впечатляващо .

До момента е ясно, че със сигурност танц, 
пантомима и кукли не липсват в това предста-
вление, но нека не изпускаме и театърът на сен-
ките, който в края на спектакъла е придружен от 
дружна въздишка в салона . Въпреки всичко мо-
же би най-впечатляваща беше химията между 
Хосе Пучадес и Хулиета Гаскон, чиито емоции и 
пластика бяха повече от прекрасно съчетани, а 
всяко следващо движение изглеждаше като ес-
тествено продължение на предишното, незави-
симо дали беше плавно и витиевато като вълна 
или остро и насечено .

Казват, че любовта е сляпа . Смятам, че, ако 
отворим очите и сетивата си, можем не само да я 
видим, но и да я почувстваме . Аз открих своята 
история . Сигурна съм, че и твоята те чака – само 
трябва да се настаниш удобно и да оставиш сети-
вата си да те поведат .

1 Бюлетин 
„Пиеро“, брой 12, 
година 10, 
септември 2015 г ., 
Стара Загора, „В 
изследване на 
любовта“ – 
интервю с Хосе 
Пучадес и Хулиета 
Гаскон, с .4 .
2 Пак там .

2 уъркшопа
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„Цветовете“
По инициатива на Столичен 

куклен театър, в рамките на 
фестивала „Панаир на кукли-
те“, в пространството за алтер-
нативен театър ДНК на НДК и 
благодарение на Галина Савова, 
актриса от театъра, бе органи-
зиран цветен уъркшоп . 
Разбира се, целта е ясна – „за-
бавлявай се и пусни въобра-
жението си на воля, защото ти 
си прекрасен и можеш всич-
ко“ . Така, най-малките зрите-
ли, техните родители, баби, 
дядовци, лели и всички, които 
просто искаха да се забавляват 
с безгрижни цветове, можеха 
лесно да се докоснат до раз-
личните видове от бои, да ма-
цат, както върху белите листо-
ве пред тях, така и върху сами-
те себе си . Когато говорих с 
Галина Савова, тя ми обясни, 
че това е традиция на СКТ . За 
тях широките усмивки върху 
лицата на децата са всичко, 
затова ежеседмично организи-
рат подобни прояви и уъркшо-

пове по училища, градини и 
институции, занимаващи се с 
деца . Ще ми се повече хора да 
разберат смисъла на искричка-
та щастие и каква е нейната 
същност в действителност . 
Минутите, които прекарах 
около Галина и децата, на кои-
то тя помагаше да рисуват, бя-
ха минути на щастие и завла-
дяваща положителна енергия, 
която не можеш лесно да из-
тръгнеш и да си тръгнеш . До-
като бях на съответния уърк-
шоп, актрисата от СКТ раздаде 
на всички деца, включително и 
на мен, платнени чанти, които 
ние сами трябваше да нарису-
ваме и да моделираме по наш 
дизайн . Мисля , че беше едно 
страхотно преживяване с неза-
бравими емоции и, разбира се, 
с красиви резултати .

„Пясъчни рисунки“
Кукленият спектакъл „Ама 

че крокодил!“ на ДКТ-Пловдив 
донесе радост , както на малки, 
така и на големи със своя уърк-

шоп веднага след края на пред-
ставлението . Публиката имаше 
възможността да се докосне до 
техника, свързана с рисуването 
в пясък, която актьорите из-
ползваха по време на спектакъ-
ла . Всеки един от зрителите мо-
жеше да остави своето посла-
ние в пясъчния сандък . Опре-
делено концепцията на пло-
вдивския театър беше интерес-
на и интригуваща, изпълнена с 
много искреност и интензив-
ност на действието . Разбира се 
идеята за подобен уъркшоп ви-
наги е добре дошла, защото 
най-малко потапя зрителите в 
магията на случването, а няма 
нищо по-хубаво от това, нали? 
Като изключим страхотния 
спек такъл на Пловдивския теа-
тър, уъркшопът беше изключи-
телно интересен и завладяващ, 
успяващ да отнесе мислите в 
безкрайните пустини и вдъх-
ващ желание за създаване, за 
надграждане и най-вече едно 
прекрасно забавление, което 
никога не е излишно .


