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Лято, море, кукли, бриз и 
прегорели от слънцето актьори 
– звучи като начало на закачли-
во стихотворение, но всъщност 
историята е доста по-дълга… 
Фестивалът „Дни на куклите“ в 
град Бургас е повод лятната ва-
канция за малко да бъде пре-
късната и горе изредените яв-
ления и обекти да се срещнат . 
Всъщност да си гост на този 
фестивал е не само формал-
ност, в която отиваш да изигра-
еш представление или да погле-
даш, а истинско удоволствие, за 
което си спомняш дълго след 
това . Липсата на състезателен 
характер и приятелството, кое-
то се носи из въздуха, примесен 
с морския бриз е формула не 
само за приятно изкарване, но 
и за провеждането на важна 
среща . 

За четвърта поредна година 
(този път по изключение) в по-
следните дни на юли и първите 
на август на сцена „Охлюва“ в 
Морската градина на град 
Бургас се провежда междуна-

родния фестивал „Дни на кук-
лите“ . В тези осем дни малката 
сцена на открито приютява че-
тири чуждестранни и осем бъл-
гарски представления, а те не-
изменно след себе си събират 
най-малките зрители . Лесно е 
да се каже, че „Дни на куклите“ 
е олицетворение на думата 
„фестивал“, т .е . празник, но, по-
вярвайте ми, съвсем различно е 
да се разкаже за вълнението, за 
смеха, за взаимността и детски-
те очи . Когато си помисля за 
тези летни дни, в главата ми 
винаги оживява една определе-
на картина – безкрайно синьо, 
безкрайно зелено и стълпотво-
рение от деца . Какъв по-добър 
критерий за качество може да 
се намери от това един куклен 
фестивал за деца да се радва на 
многобройна детска публика, 
която не посещава едно пред-
ставление, а проследява цялата 
програма . 

Несъмнено един от най-оч-
акваните спектакли бе „Виз-
уални поеми“ на Жорди 

Бертран къмпани . Всеки, който 
поне малко се интересува от 
куклен театър е чувал името на 
Жорди Бертран или със сигур-
ност е попадал на откъс от не-
говите „Визуални поеми“ . 
Дунапренените букви обикалят 
света от 1994 година и не за 
първи път посещават България, 
но и днес продължават да въл-
нуват публиката, защото дейст-
вията им са заредени не само с 
чувство за хумор, но и с посла-
ние . Във „Визуални поеми“ по-
етът и буквите се срещат, за да 
разберат, че са неразривно ця-
ло, в което никой не може без 
другия, а всяка буква сама по 
себе си може да бъде поезия, 
която да разкаже своята исто-
рия . От друга страна заглавия 
като „Таласъмът Тропалан“, 
„По заповед на щуката“ и 
„Барон Мюнхаузен“ бяха насо-
чени към поотрасналите деца, 
които сега откриват реалността 
в приказките, а спектаклите за-
почват да ги учат кое е добро и 
кое – лошо . Хубен, Емеля и 
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Афиш на фестивала
Снежанка и седемте джуджета, Куклена шко-

ла при КТ-Бургас .
Искам да стана голям, КТ-Бургас .
Медени приказки, Театър „Дани и Деси“, 

Хасково .
Мишук или Приказка за непослушното ме-

че, Областен куклен театър „Теремок“, Вологда, 
Русия .

Бургас, морето и куклите – 
красивото лято и малките зрители
Гергана Трайкова

Магазинче за цветове, Театър „Арт Ленд“, 
София .

Аладин, Театър „Аладин“, София .
Ама че крокодил!, КТ-Пловдив .
Чудна малка къщичка, Областен куклен теа-

тър Рязан, Русия .
Визуални поеми, Жорди Бертран къмпани, 

Барселона, Испания .
Умници юнаци, Театър „Кратунка“, Хасково .
Таласъмът Тропалан, ОбКТ-Благоевград .
Безсъници, Куклен театър „Севинчер“, 

Истанбул, Турция
Барон Мюнхаузен, копродукция на Театър 

„Ателие 313“, София и КТ-Стара Загора
По заповед на щуката, КТ-Ямбол .
Парад на хвърчилата .


