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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 .
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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 .


