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С Ариел Дорон,  
автор и актьор, Израел

Спектакълът на Ариел 
Дорон „Пластмасови герои“ пре-
създава войната чрез на пръв 
поглед невинни детски играчки. 
Докато неговата история е из-
пълнена с хумор, то чрез нея 
той набелязва изключително 
болезнени теми като разруши-
телната сила на насилието, 
липсата на свободен избор и в 
какво възпитаваме децата си.

– Мислите ли, че можем да се 
борим с войната чрез хумора?

– Уааа . . . (Смее се.) Нямам 
представа, но е единственото 
нещо, което владея . Мисля, че 
психологически, умствено аз 
имам нужда от него и много 
други хора също . Не знам дали 
помага в битката с войната, но 
хуморът е нужен на хората .

– Защо избрахте да „играе-
те“ с играчки, а не се насочи-
хте към по-конвенционалните 
кукли?

– Погледни тези играчки, те 
са толкова яки! Много е инте-
ресно как обектният театър на-
истина се явява огледало на 
обществото . Това, което даваме 
на децата да си играят, е това, с 
което искаме да ги възпитаме . 
Ние имаме тези играчки . 
Момчетата трябва да бъдат мъ-
жествени герои, а момичетата 
– тези перфектни „барбита“ с 

Софийски разговори
Пламен Харманджиев разговаря с гости на „Панаира на куклите“

В рамките на ІХ издание на „Панаира на кук-
лите“ успях да се срещна с хората, които седят 
зад четири чуждестранни компании – гости на 
фестивала. От куклени спектакли за малки де-
ца, през такива за възрастни, критикуващи 
войната или отдаващи почит на любовта, до 
уличен акробатичен театър. За мен тези спек-
такли по прекрасен начин отразяват търсения-
та и посоките на модерния театър с кукли. 
Събеседниците ми идваха от Израел,Чехия, 
Франция и Испания, за да можем ние в България 
да се запитаме – не изпускаме ли нещо?

розовите обувки и тяхната ко-
са . Много по-интересно е, от-
колкото да изработиш кукли . 
Това говори толкова много за 
обществото ни без да правя 
нищо . Просто ги поставям на 
сцената и те сами казват толко-
ва много .

– Интересува ме как стоят 
нещата в Израел с изкуство, 
което критикува войната?

– Това е труден въпрос . 
Мисля, че има много творци, 
които говорят за политическа-
та ситуация . Винаги е много 
трудно да намериш правилния 
език . Да накараш хората да чу-
ят, а не просто да говориш на 
себе си и твоите приятели . Това 
важи и за самият теб като тво-
рец . Не да бъдеш педагогичен 
– „това е лошо, а това е добро“, 
а да се опиташ да погледнеш на 
нещата по един по-сложен на-
чин . На хората не им е много 
лесно да чуят критика, не искат 
да я чуят точно сега . Те желаят 
някой да им каже, че всичко е 
наред, че всичко е добре . Ще им 
се във всяка ситуация да има 
ясно разграничение между до-
бро и зло . Сега в Израел е почти 
невъзможно да намериш под-
стъп към дебат . Мисля, че изку-
ството има този потенциал, но 
в момента се намира в опас-
ност . Не е лесно и става все по-
сложно .

– Мислиш ли, че ще про-
дължиш да развиваш темата 
за войната?

– Не знам, но всеки път, в 
който се опитвам да направя 
спектакъл за деца – весел, сме-
шен . . . накрая е политически и 
тъжен . (Смее се.) Предполагам, 
че по някакъв начин отговорът 
е „да“ .

С Михаела Хомолова,  
режисьор, Чехия

„Наивни дивадло“ е основан 
през 1949 г. като един от пър-

вите професионални куклени 
театри в бившата Чехо-
словакия. Те гостуваха в София 
с „За овнето, което падна от 
небето“. Това е първият им 
спектакъл за деца от двего-
дишна възраст, разказващ ис-
торията на овнето, което след 
като пада от небето, търси 
пътя си за вкъщи. Един по-кла-
сически и изключително красив 
спектакъл, който трябва за 
първи път да сблъска децата с 
театъра.

– Ще започна с три базисни 
въпроса. Пър вият е: Какво е 
кукла?

– Мисля, че куклата е обект, с 
който трябва да правиш нещо – 
човекоподобно или пък не . 
Мисля, че възможностите, кои-
то една кукла ни предоставя, са 
по-големи от тези на човешкото 
тяло .

– Благодаря, следващият е: 
Какво е дете?

– Какво е дете!? (Засмива се.) 
Мисля, че детето е най-добрият 
човек . То за мен е човек с нео-
бозрим вътрешен живот .

– Името на театъра е 
„Наивни дивадло“, затова ис-
ках да ви попитам: Какво е 
наивно?

– Мисля, че в нашия театър 
това означава да гледаш на ра-
ботата си през очите на дете .

– Надявам се следващите 
ми въпроси да не са толкова 
сложни. Винаги съм се питал 
как човек прави изкуство за 
деца и с какво то е по-различ-
но от това за възрастни?

– Мисля, че разликата е в 
отговорността . Ние предоста-
вяме на децата първата им сре-
ща с култура и изкуство . 
Нашата отговорност всъщност 
се състои в това да им предло-
жим нещо приятно и добро с 
високо естетическо качество . 
Ако ние се справим, ще възпи-
таме добра публика за спекта-
клите за възрастни .
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– В европейския театър 
драматургът бива обезвлас-
тен. Текстът за театър принад-
лежи напълно на режисьори-
те. Разбрах, че във вашия теа-
тър това не е така...

– Да, да . Особено за мен, за-
щото аз имам толкова голяма 
нужда от драматурга . Авторът 
е вторият човек, който следи 
процесът и ми казва дали е съ-
гласен с мен . Така може да по-
гледнеш на проекта през съв-
сем нови очи . Смятам, че той е 
много важен човек в театъра 
като партньор на режисьора .

– След спектакъла покани-
хте децата да си играят с кук-
лите. Винаги ли го правите?

– Не, това е специално за 
този спектакъл, защото е пър-
вият ни за деца над двегодишна 
възраст . По принцип, поставя-
ме пред деца, които са на въз-
раст над три години . Идеята ни 
беше да дадем на децата прежи-
вяване, което е активно, а не 
просто съзерцателно .

– Аз самият съм израснал в 
една посткомунистическа дър-
жава и наистина ми е много 

интересно дали кукленият теа-
тър в Чехия се е променил след 
падането на комунизма?

– Да, но не мисля, че тази 
промяна е свързана с дадена 
система . За мен това е естестве-
ното развитие .

Със Станислав Доубрава, 
директор на „Наивни дивадло“

– Ще започна с три базисни 
въпроса. Пър вият е: Какво е 
кукла?

– Това е въпрос, по който 
може да се говори с часове и аз 
не мисля, че мога да му дам от-
говор набързо . Все пак, това 
може да е скулптура, може да е 
плосък обект, направен от ри-
сунки, може да е кукла в анима-
ционен филм, може да е кукла в 
кукления театър . . . Няма кратък 
отговор, защото за мен куклата 
е нещо, което не може да бъде 
представено от актьор-човек . 
Това е малко странен въпрос, 
защото ние не се опитваме да го 
разрешим . Ние просто искаме 
да правим куклен театър . Той 
може да бъде и без кукли, може 
да бъде изигран само с предме-
ти или как ли още не .

– Какво е дете?
– Детето е човек, който още 

не е станал възрастен . То е из-
ключително отворено за нови 
импулси и неговият поглед над 
света е изключително див и свеж . 
Нашата задача като куклен теа-
тър е да му погнем да се ориен-
тира в това ужасно място .

– Името на театъра е 
„Наивни дивадло“ и затова 
исках да те попитам: Какво е 
наивно?

– По начина, по който го 
разбираме, това е човек или 
група от хора, които решават, 
че не искат да изгубят детския 
си поглед над света . Това не 
означава глупаво, както много 
често бива разбирано . Ние се 
опитваме да запазим детското 
в нас .

– Винаги съм се питал как 
човек прави изкуство за деца 
и с какво то е по-различно от 
това за възрастни?

– Първо, трябва да използ-
ваш различни подходи за кому-

никация . Второ, не трябва да 
гледаш на детето като на някой, 
който не е на твоето ниво . 
Трябва да се възприемеш като 
негов партньор, а не учител, 
ментор или някой, който го 
напътства . За мен е много ва-
жно да имаш драматург в дет-
ския театър . Защото това тряб-
ва да бъде човек, който е много 
добре образован, който има 
познания по психология и пе-
дагогика и все пак най-важно-
то – да бъде партньор на деца-
та . Нашият спектакъл е много 
добър пример . Той е за много 
малки деца и те идват, за да 
бъдат за първи път омагьосани 
от това, което е на сцената . 
Това преживяване може да ги 
превърне в любители на театъ-
ра . Те просто могат да си позво-
лят да попиват това, което се 
случва пред тях, и човек може 
да го види по лицата им . За мен 
е много по-важно по време на 
представлението да гледам дет-
ските лица, отколкото сцената . 
Виждаш как те биват въвлече-
ни, виждаш вярата им . За мен 
това е силата на театъра . На 
първо място обаче е драматур-
гът . Говоря за това, защото през 
последните 20 години много 
театри в Чехия не смятаха за 
нужно да имат тази позиция . 
Ние никога не сме я губили и 
затова имаме и такива резулта-
ти в творчеството за деца . 
Също така, това е огромно 
улеснение за моите колеги, ко-
ито имат възможността да ра-
ботят с драматург .

– Отговори и на следващия 
ми въпрос. Исках да попитам 
именно за него, защото той в 
България е изчезнал от теа-
трите.

– Това е една от най-големи-
те грешки, която можеш да на-
правиш в един театър . За мен 
драматургът е ключова фигура . 
Разбира се, не може да бъде сам . 
Той трябва да в тясно свързан с 
режисьора и сценографа, защо-
то те създават спектакъла заед-
но . Кукленият театър е колек-
тивна работа и в този колектив 
драматургът не трябва да липс-
ва . Въпреки, че този спектакъл е 

„За овнето, което 
падна от небето“
„About the Lamb 
that fell from the 

Sky“
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без текст, той беше изключител-
но важен за процеса .

– Аз самият съм израснал 
в една посткомунистическа 
държава и наистина ми е 
много интересно дали кукле-
ният театър в Чехия се е про-
менил след падането на ко-
мунизма?

– В Чехия кукленият театър 
претърпя екстремна промяна . 
В днешно време в много кукле-
ни театри куклите липсват . Те 
са приели течения от западния 
театър и аз не знам дали това е 
добро или лошо, защото неща-
та се развиват много бързо . 
Във всеки случай, ние и може 
би още двама-трима колеги в 
страната се опитваме да отсто-
яваме кукления театър с кукли . 
Другите театри претендират, че 
в техните спектакли се използ-
ва куклен език по някакъв на-
чин и добре, нека това е така, 
но ние се опитваме да запазим 
този хубав вид театър, който се 
нарича куклен . Но той наисти-
на се промени и се променя .

С Брис Дуранд и Хамед 
Дрис, актьори, Франция

Пропан и Бутан са двама кос-
монавти на кокили с пружини, 
които искат да достигнат не-
бето, следвани от капитан 
Газойл и обградилата ги тълпа. 
Спектакълът се състои от две 
части. Първата бе парад, в кой-
то публиката следва пърформъ-
рите от градината пред 
„Кристал“ до Градската гради-
на, докато втората бе изпълне-
нието на акробатичните номе-
ра на двамата актьори, обграде-
ни от хората. „Излитане“ е 
уличен спектакъл, на който все-
ки можеше да присъства.

– Защо сте избрали улицата 
за ваша сцена?

Брис. Уличният театър е мно-
го типичен за Франция . Ние 
обичаме да излизаме на улицата 
и да играем за всички . На улица-
та няма класи, всеки може да 
дойде и да види шоуто ни . Това е, 
което ни харесва .

– Спектакълът ви може ли 

да бъде игран в затворено прос-
транство?

Брис . Да, може, и ние го пра-
вим, но ни трябва наистина мно-
го място . Затова на сцена по 
принцип ни е малко тясно .

– Вашите космонавти няко-
га ще достигнат ли небето или 
им е по-интересно само да се 
опитват?

Хамед. Нашата история е за 
свободни хора, които търсят 
място за излитане . Те канят дру-
гите да ги последват . Събират ги, 
за да им разкажат история, което 
се случва във втората част от 
спектакъла . Но първата е почти 
толкова важна, колкото и втора-
та . Именно за това е и уличен 
театър .

– Ние не сме свикнали с 
уличния театър за разлика от 
френската публика. Усетихте 
ли го?

Брис. Мисля, че хората във 
Франция гледат уличен театър 
от дълго време насам, може би 
от 20 години . Те познават тези 
спектакли и не се изненадват 

„Излитане“
„Take-off “
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като видят нещо подобно . Тук, 
може би, се намирате все още в 
началото – хората тепърва от-
криват този вид театър и не ви-
наги са готови да те последват, 
но все пак смятам, че те отклик-
наха много добре .

Хамед. Навсякъде извън 
Франция ни приемат добре . Във 
Франция хората не могат да бъ-
дат изненадани .

– Добре, как се подготвяте 
за спектаклите си?

Хамед. Ще ти кажа . На Брис 
му отне повече от 10 години, за 
да постигне сегашното си ниво . 
Аз бях директор на една театрал-
на компания, в която той дойде . 
Беше много слаб, с коремче . Беше 
на 20 или 19 години . И той за 
почна да тренира – много, мно-
го, много . Сега той и колегата му 
Карим са най-добрите в света в 
това, което правят . Заради поло-
жения труд . Той е добро хлапе. 
(Смее се.)

Брис. Компанията ни е от 
Тулуза, а това е цирков център 
във Франция и определено има 
къде да репетираме, както пра-
вим за всяко представление . Така 
поддържаме нивото . Тук в 
София репетирахме ден преди 
шоуто и в самия ден на предста-
влението – това е нещо, което 
правим всеки път .

– Няма как да не ви попитам 
дали не сте имали инциденти 
по време на представление?

Брис (смее се). Да, много пъ-
ти . Това е нещо нормално в цир-
ковото изкуство . Сложно е, за-
щото условията не всеки път са 
добри и така съм си чупил двете 
колена по време на парад . Чупил 
съм китките си, падал съм два 
пъти върху главата си и съм гу-
бил съзнание . Но инцидентите 
са част от живота на артиста .

С Хосе Антонио Пучадес и 
Хулиета Гаскон, актьори, 
Испания

„Allegro ma non troppo“ бе една 
красива смесица между театър с 
кукли, танц, пантомима и игра 
на сенки, които по различен на-
чин илюстрираха историята на 
една любов.

– Какво е кукла?

Хосе. За мен куклата е маска . 
Ти играеш с куклата по същите 
правила, по които играеш с мас-
ката . Също така, маската и кук-
лата са обекти, които променят 
формата на душата ти . 
Кукловодите и носещите маски 
предават спектакъла на аними-
ран обект, а той представя душа-
та ти различна . За мен е предел-
но ясно, че куклата и маската са 
еднакви, защото те крият актьо-
ра .

Карен. Искам да кажа почти 
същото . За мен куклата е, както 
и той спомена, продължение на 
душата . В нашия случай ние не 
сме кукловоди, които изчезват 
зад куклите си . Ние обичаме да 
въвличаме себе си в обектите – в 
куклите, в маските . По този на-
чин те са допълнение към души-
те ни .

– Във вашия спектакъл има 
кукловодство, има пантомима, 
има танц, има игра на сенки. 
Как решихте да комбинирате 
толкова много различни теа-
трални форми?

Хосе. Нашият театър се зани-
мава с метафоричността на дви-
жението . В нея намираш кукли, 
намираш танц, намираш панто-
мима . Тези форми изглеждат 
различни, но в крайна сметка не 
са . Изследването е същото – ар-
тикулацията на движението . Не 
можеш да го манипулираш . 
(Изкривява тялото си.) Трябва 
да изучиш това, после онова, по-
сле това, после дишането . Това е 
танц, това е танц .

Карен. Докогато можеш да 
движиш тялото си и можеш да 
разграничиш частите, ритъмът и 
различните им комбинации, ще 
откриеш, че е почти същото като 
при куклите . В единият случай 
го прилагаш към собственото си 
тяло, в другия – към куклата . 
Това са две дисциплини, които 
могат да се учат една от друга .

Хосе. Куклата не мисли като 
актьор . Ако тя го правеше, то 
тогава нямаше да има нужда от 
нея . Щеше да го направиш сам . 
Трябва да мислиш как куклата 
би си го помислила, как би ди-
шала, как би работила . Това из-
следване е същото за танцьора 

или мима . Ако искаш да запла-
чеш, тогава ти стига само да си 
актьор, но ако искаш да си съл-
зата – трябва ти танцьор . А може 
би кукла или мим или пък двете . 
(Смее се.)

– Вашата история бе за лю-
бов и бе много красива, защото 
бе тъжна и същевременно на 
моменти пък смешна. Толкова е 
трудно да изразиш любовта на 
сцена, така че – защо любов?

Карен. Когато създаваме 
спектаклите си, ние вдъхваме в 
тях света си и този път това бе 
любов и всичко, което включва 
– самите връзки, ревността, неж-
ността, сладостта . По начина, по 
който разбираме любовта, тя съ-
държа всички тези емоции в се-
бе си .

Хосе. За мен първото нещо, 
до което стигнахме по време на 
първата репетиция на „Allegro 
ma non troppo“, бе да осъзнаем, 
че светът ни е лошо място, но 
ние можем да направим нещо 
прекрасно в него, ако искаме . 
Любовта е емоция, използвана 
много в изкуството и ние си за-
дадохме въпроса – как може да 
направим нещо за любовта, но 
то да бъде различно? Ние искаме 
да отдадем почит на любовта, 
без хората да си кажат: „Добре . . . 
отново любов“, за да не я забра-
вят .

– Знам, че този въпрос е 
клише, но какво ще е следващо-
то нещо, което ще направите? 
Отново ли ще бъде за любов-
та? 

Карен. О, то вече е готово .
Хосе. Да, направихме го .
Карен. То е повече за това как 

казваме сбогом, за смъртта . . .
– Всичко, което следва лю-

бовта?
Хосе. Да, да, нещо такова .
Карен. Но не винаги я следва, 

понякога те могат да бъдат впле-
тени .

Хосе. Това е историята на ед-
на възрастна дама, която е била 
танцьорка и отива в театъра, в 
който е играла, за да умре .

- Много бих искал да видя 
това.

Карен. Надяваме се да можем 
да го поставим и тук .


