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V международен фестивал на изкуствата „Магията на вятъра“
V International Art Festival „The Magic of the Wind“  16-19.04.2018, Сливен / Sliven, Bulgaria

Фестивали и форуми

Паспорт на фестивала

16.04.2018
Сапунени балони, Куклен 

театър „Мале-мале“, София . 
Автор Театър „Мале-мале“ . 
Режисьор и музика Коле 
Китанов . Сценография Коле 
Китанов и Мила Иванова . 
Участват: Коле Китанов и Мила 
Иванова .

Малки истории за любов-
та, КТ – Сливен в сътрудни-
чество с Центъра за изкуства 
„За Родопите“ и Театър „Стафан 
Бьорклунд“, Швеция . Кон цеп-
ция и режисура Петър Тодоров . 
Художници Енид и Стафан 

Бьорклунд . Музикална среда на 
живо Петромил Денев . Учас-
тват: Цветелина Николова, 
Вангел Апостолов, Петромил 
Денев . (Премиера.)

17.04.2018
Концертът на куклите, 

Куклен театър „Мале-мале“, 
София . Автор Театър „Мале-
мале“ . Сценография Илина 
Стефанова и Александра Йот-
ковска . Участват: Коле Китанов, 
Петромил Денев, Мила Ива-
нова, Краси Кирчев .

Драконът, по Евгений 
Шварц . Куклен театър – Сливен . 
Режисьор Бисерка Колевска . 
Сценография Свила Величкова . 
Музика Нелко Коларов . Учас-
тват: Борис Георгиев, Вангел 
Апостолов, Георги Янев, Делян 
Кьосев, Любомил Желев, Мария 
Джойкева, Анна-Валерия Гос-
танян .

Откриване на изложба „70 
години специалност „Плакат и 
визуална комуникация“ в 
Националната художествена 
академия“ .

Бременският оркестър, по 
мотиви от приказката на Братя 
Грим . Театър „Темпо“ – Анкара, 
Турция . Режисьор и сценограф 
Халюк Юче . Музика Недим 
Ялдъз . Участват Марина Юче, 
Халюк Юче, Ширин Джейлян 
Озен, Саваш Байрам .

Концерт на Кремена Ни ко-
лова (цигулка) и Мартина 
Табакова (пиано), България .

18.04.2018
Гиньол и полицаят, КТ 

„Георги Митев“ – Ямбол . 
Адаптация и режисура Теодора 

Попова-Лазарова . Сценография 
Диана Узунова-Тодорова . Музи-
ка Гергана Василева . Участват: 
Димитър Димитров, Жулиета 
Николаева, Златко Василев, Ни-
кол Султанова .

Слайдшоу „Градината на 
Пегас“, Театър „Стафан Бьорк-
лунд“, Швеция .

Среща с поетесата Вален-
тина Радинска.

Филифьонката, която вяр-
ваше в бедствия, визуален 
спектакъл за всички възрасти 
по едноименния разказ на Туве 
Янсон, КТ – Бургас . Сценарий и 
режисура Петър Тодоров . Сце-
нография и костюми Ханна 
Шварц . Музика Петя Диманова . 
Хореография Петя Стойкова . 
Видео Владислав Илиев . Учас т-
ват: Десислава Минчева-
Тодорова, Неделина Роселинова 
и гласът на Ицхак Финци .

Сърцето на динята, кон-
церт-спектакъл, „Малко теат-
ро“ – Будапеща, Унгария . Вокал 
Габриела Хаджикостова . Син-
тезатори, китара, тамбура, во-
кал, флейти, перкусия Ни ко лай 
Иванов ОМ . Визия Ищван 
Наги .

19.04.2018
Пук, по Валери Петров, КТ 

– Сливен . Режисьор Петромил 
Денев . Сценография Силва 
Бъчварова . Музика Пламен 
Петков . Участват: Вангел Апос-
толов, Георги Янев, Ивета 
Георгиева, Мария Джойкева, 
Мария Райчева, Никол Ни ко-
лова, Стела Стоянова, Цве те-
лина Николова .

Една китайска история, 
Куклен театър „Мале-мале“, 
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София . Режисьор Краси Кир-
чев . Музика Коле Китанов, 
Краси Кирчев . Участват: Коле 
Китанов, Краси Кирчев .

Седемте козлета и вълкът, 
спектакъл на студентите от III 
курс Актьорство за куклен теа-
тър с художествен ръководител 
доц . Майя Енчева, НАТФИЗ 
„Кръстьо Сарафов“ . Пос та нов-

ка: Боньо Лунгов, Майя Енчева 
и Константин Ка ракостов . 
Кукли Жени Ла чева . Музика 
Константин Кара костов . 
Аранжименти Петър Рангелов, 
Бисер Овчаров . Звук Преслав 
Севери . Осветление Тодор 
Нисторов . Участват: Алек сан-
дър Стан ковски, Ана-Мария 
Желязкова, Атанас Димитров, 

Валентин Митев, Велизара 
Петкова, Вероника Ба рут-
чийска, Георги Димов, Гергана 
Либова, Димитър Пишев, Дия-
на Георгиева, Ивета Маринова, 
Йоана Рачева, Мар тин Пашов, 
Светлина Стан чева .

Всеки от нас има страхове . Имаме собствена 
зона на комфорт, от която трудно можем да се 
отървем или пък често опитваме, но бързо се 
връщаме, уплашени от непознатото . Вървим по 
пътища, по свое желание или с цел да направим 
на някого някакво впечатление, крачим къде 
бодро, къде унило, с поглед в целта – нашата или 
нечия друга . Всъщност можем спокойно да твър-
дим, че правим всичко това, заради някого, мно-
го по-често, от колкото заради себе си . Запленени 
сме от нечие присъствие, поведение, дори може 
любовта да е тази сила, която ни тласка да се 
придвижваме . И със същата лекота, с която се 
движим по пътя и извършваме различни дейст-
вия, излизаме от зоната си на комфорт – благо-
дарение на някой друг . Тогава сме готови на 
всичко . Пред нас не стои никакво ограничение, 
освен това на ближния . Когато стигнем до тук 
можем да се надяваме, че и човекът отсреща съ-
що е преодолял зоната си на комфорт, за да се 
срещнем някъде в празното, за да създадем обща 
такава зона .

Не малко любов и страх са енергията, с която 
се задвижва колелото на представлението 
„Драконът“ на КТ–Сливен . Деспотизмът на стра-
ха, облечен в люспите на огнедишащото влечуго 
– властно кръжи над малък град като черен об-
лак, хвърлящ сянката на могъществото си . 
Пиесата на Евгений Шварц разказва за една лю-
бов, непринудена огнена любов, която, за да бъде 
осъществена, първо трябва да премине през 
страха . Авторът облича човешкото чувство на 
несигурност, материализирайки го в триглав яр-
ко жълт тиранин със змийски езици . Интересен 
е начинът, по който текстът говори за човека, за 
мястото на човека сред хората, изкарвайки на 
преден план едно създание толкова непознато, 
колкото собствените ни страхове . Така тази 
външна сила, превърнала се в „зона на комфорт“, 
играе ролята на бариера, спираща истинската 
емоция и чувства .

Режисьорът Бисерка Колевска и сценографът 
Свила Величкова обличат сцената в детско жъл-
то, белязано от едри черни петна . Голям параван 
с множество врати, зад които дебне неизвестно-
то, е сценографското решение . А костюмите на 
актьорите са пленяващи – изкривени човешки 
фигури, изцяло скриващи тялото в себе си . Го-
леми глави, тънки крачета, дълги ръце и продъл-
говати уши . Потопени в сияйните цветове на 
своите костюми . Куклите, които са в реален чо-
вешки размер, придобиват топлина и те грабват 
с желанието си да бъдат повече от това, което 
досега са били . Наслаждаваш се на вътрешната 
им борба с тях самите, с околните, но най-вече с 
въпросния дракон . С тази студена енергия, коя-
то е заседнала като буца на гърлото им и не им 
позволява да дишат нормално .

И ако за малките любители на театъра пред-
ставлението е една невероятна приказка от пъст-
ри цветове и чудати герои, за възрастните – то 
може да послужи като огледало . Зрителят се 
припознава в реалистичното, което все пак при-
съства в цялата крива, изграждаща нереалната 
притча . Освен в страха то се крие и в този важен 
момент от живота на човек – в който всички 
правим своите избори . Моментите, в които ре-
шаваме да прекратим нещо, за да може да започ-
нем друго, на негово място . Хубавото на 

Силата
 да преодолееш страха
Михаил Тазев

„Драконът“ 
Снимка
Теодора Тодорова


