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Наричат го най-чаровният 
смолянски фестивал . Защото 
успява да достигне до всяко дете 
в този край, а доставя удоволст-
вие и на всички, които не са за-
губили детското в себе си . 
Международният театрален 
фестивал за детска и младежка 
публика „Забранено за възраст-
ни“ се проведе за шести път, и 
както винаги в началото на ок-
томври, когато децата са вече в 
класните стаи . Защото това е 
театър, който сам отива при тях, 
освен че ги кани да влязат в са-
лона . Винаги се подбират малко 
на брой представления, но те се 
играят по няколко пъти на ден и 
всеки ден, и така покриват об-
ширна територия от Смолян и 
областта . Няма шанс на някое 
дете да му се размине срещата с 
театралното изкуство, а за мно-
го дечица в този край тя е първа 
и незабравима . Пък и фестива-
лът вече създаде очакване за се-
бе си . Той започна още пред 
входа на театъра със сапуненото 
шоу на театър „Мале-мале“ и 
продължи в салона с концерт-
спектакъл на детско-юношески-
те театрални школи в Смолян 

(цели три за този малък град!) . 
А театър „Мале-мале“ продъл-
жи участието си като разказва-
ше всеки ден на децата една 
„Китайска история“ .

Кой е по-реалният свят – то-
зи на хората, или този на техно-
логиите? Децата, които вече 
растат с таблети в ръце, със си-
гурност знаят отговора . А тан-
цовият спектакъл „Амфибии“ 
на „Махол шалем данс хаус“ от 
Израел им зададе въпроса .

„Малка театрална компа-
ния“ от България гостува на 
фестивала с „Прахоляшка в 
черното кралство“ . Всеки ден 
актьорите Георги Тенев и 
Мануела Саркисян разказваха 
на децата какво би се случило с 
нашата планета, ако заслепени 
от алчност и късогледство без-
огледно продължаваме да уни-
щожаваме природата .

„F 63 .9“ – другото име на 
любовта . Танцуваха я „Дерида 
дeнс център“ . Тази любов, коя-
то винаги предстои . Предстои 
да я изпитат и младежите в 
Смолян . И тъй като фестивалът 
е и за младежка публика, този 
танц беше за тях .

„Забранено за възрастни“ през 2017
Боряна Георгиева

Как пиесата на Стефан Цанев „Последната 
нощ на Сократ“ стигна до театър „Темпо“ в 
Анкара и се превърна в куклен спектакъл за пър-
ви път в нейната история?

Петър Тодоров. Историята е леко дълга, но ми-
сля, че е интересна . Моите приятели от театър 
„Темпо“, Халюк и Марина Юдже, бяха гледали ня-
колко наши детски спектакъла, след което са гледа-
ли някъде и „Аз, Душата“, което е спектакъл за 
възрастни . Свързаха се с мен и казаха, че искат да 
направим заедно някакъв спектакъл за възрастни, 
нещо което аз предложа . Дълго време мислих, ми-
слих, мислих и изведнъж ми дойде тази леко лу-
дичка идея да направим „Последната нощ на 
Сократ“ на Стефан Цанев . Това е пълен риск, един 
абсолютно философски текст, в който няма почти 

никакво действие . Как ще го превърнем в куклен 
театър! Запалих се по тази рискова идея, а и усетих, 
че темата на пиесата е абсолютно съвременна за тях 
в Турция . И реших, че това е нещо точно за тях, 
това е нещо, което ще ги запали, още повече, че за 
мен Халюк е истински Сократ . Халюк е философ, 
интелигент, артист, световен интелектуалец, и аз 
абсолютно свързах двата образа . Халюк е Сократ, 
Халюк е готов да умре за идеите си, аз съм абсолют-
но убеден в това .

Куклата, която е направила Ханна Шварц, 
много прилича на актьора. Сократ много прили-
ча на Халюк.

Петър Тодоров. Това беше моето изискване 
към Ханна, куклите да приличат на героите, а геро-
ите да приличат на артистите . Пазачът и Ксантипа 

Последната нощ на Сократ
Боряна Георгиева разговаря с Петър Тодоров, Марина Юдже и Халюк Юдже

Едно от откритията тази 
есен се нарича „Последната 
нощ на Сократ“ . С пиесата на 
Стефан Цанев гостува театър 
„Темпо“ от Анкара (Турция) . 
Постановката е на Петър 
Тодоров . За първи път текстът 
е адаптиран за куклен театър, а 
на фона на вокалите в изпълне-
ние на Йълдъз Ибрахимова, 
куклите в спектакъла изричат 
от сцената опасни думи .

Шестото издание на „Заб-
ранено за възрастни“ вече е 
преживяна наслада . Много 
скоро на фестивала няма да 
му липсват първите седем го-
дини .

„Екзувия“
„Exuvia“


