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Паспорт на фестивала
Афиш на фестивала
Необикновенният рожден 

ден или Пакости край тортата, 
от Елена Пап и Пламен Георгиев . 
Жар театър, София .

Кащанка, по Антон П . Чехов . 
Режисьор Виера Видов . Театър 
Вировитица и КТ-Задар, Хър-
ватия .

Пинокио, по Карло Колоди . 
Постановка Леонард Капон . ДКТ 
„Иван Димов“ – Хасково .

Сън, от Магда Борисова . Пос-
тановка Стоян Радев Ге . К ., 
Драматичен театър „Стоян 
Бъчваров“, ТМПЦ-Варна .

Угощението „Вкусно-вкус-
ничко“, от Румен Николов . 
Пос тановка Николай Бояджиев . 
КТ-Търговище .

Жива вода, от Мариета Анге-
лова . Постановка Мариета Анге-
лова . ДТ „Гео Милев“ – Стара 
За гора .

Трите прасенца . Постановка 
Валентин Владимиров . КТ-
Бургас .

Мечти, от Андреа Феди . Пос-
тановка Андреа Феди . Театрална 
трупа, Ливорно, Италия .

Гиньол и полицаят . Адап-
тация и режисура Теодора По-
пова-Лазарова . КТ „Георги 
Митев“ – Ямбол .

Кой си ти, приятелю?, по 
Джим Хелмор и Карън Уол . 
Драматизация и постановка 
Христо Иванов . КТ-Видин .

XIX международен фестивал на спектакли за деца „Вълшебната завеса”
XIX International Festival of Children’s Performances „The Magic Curtain” 14-18.5.2018, Търговище / Targovishte, Bulgaria

Карлсон и дребосъчето, по 
Астрид Линдгрен . Дра ма тиза-
ция и постановка Валентин Вла-
ди миров . КТ-Русе .

Чудните готвачи, авторски 
спектакъл на Диана Цолевска, 
Галин Гинев, Вера Стойкова и 
Стоян Стоянов . КТ-Варна .

Нестинари, от Димитър 
Маринов . Постановка Димитър 
Димитров . Театрално-му зи кален 
център – Разград .

Дискусия на тема: „Теат-
ралното изкуство и образова-
ние, криза и перспективи“.

Вълшебникът от Оз, от Ка-
терина Момева по Лиман Франк 
Баум . Постановка Алек сандър 
Ивановски . Народен теа тър 
„Йордан Хаджи кон стан тинов 
Джинот“, Велес, Ма кедония .

Като човек щастието беше..., 
по приказки на Лев Н . Толстой . 
Авторски спектакъл на Олег 
Лабозин . Малък театър 
„Теорикон“, Москва, Русия .

Драконът, по Евгений 
Шварц . Постановка Бисерка Ко-
левска . КТ-Сливен .

Шоу-кастинг.
Искам да играя, от Иван 

Недялков . Постановка Иван 
Недялков . ДТ-Търговище .

Цяло лято четох, по текстове 
на Джани Родари, Астрид Линд-

грен и Йордан Радичков . Пос-
тановка Елза Лалева . Ро допски 
ДТ „Николай Хайтов“ – Смолян .

Паралелна програма
Рошльо и комините, от Кина 

Къдрева . Постановка Таня 
Евтимова . ДКТ „Васил Друмев“    
– Шумен .

Жури
Проф . д-р Йоана Спасова-

Дикова – председател
Диана Кржаниц Тепавац 

(Сърбия)
Тинка Николова
Награди
Кащанка – за постижение на 

актьорския екип при представя-
не на Чехова творба .

Чудните готвачи – за екипна 
работа при създаване на образи-
те чрез средствата на импрови-
зацията и за стимулиране на въ-
ображението на зрителите .

Трите прасенца – за съвре-
менна интерпретация на класи-
ческа приказка и за комуника-
тивност с публиката .

Сън – за класическо-приказ-
ни визуални решения при ин-
терпретиране на съвременна 
българска драматургия .

Драконът – за ярки и уни-
кални сценографски решения и 
костюмография .

За деветнайсета поредна го-
дина на 14 май град Търговище 
вдигна „Вълшебната завеса“ на 
Международния фестивал на 
спектакли за деца, чието мото 
„Приказна мозайка“, зададено от 
селекционера Богдана Кос тур-
кова, обещаваше магията на дет-
ския театър отново да завладее 
града .

Първият фестивален ден 
стартира със силна програма . 
Изпълнението на „Жар“ театър 
зареди детската публика с поло-
жителни емоции и очакване за 
незабравими театрални прежи-
вявания . След приключението 
на площада всички присъстващи 

се отправиха към салона на теа-
търа под съпровода на химна на 
фестивала (специално написан 
от композитора Андрей 
Дреников), нетърпеливи да ви-
дят представлението „Кащанка“ 
по А . П . Чехов .  Въпреки езико-
вата бариера историята за обик-
новеното, но безкрайно мило-
видно и любвеобилно кученце 
предизвика искрените и точни 
реакции на детската аудитория . 
В „Пинокио“ разказът за малко-
то симпатично и пакостливо 
момченце с растящ нос при вся-
ка лъжа, изненада със съвремен-
ното си звучене и от история с 
познат сюжет се превърна в за-
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бавно приключение . Денят при-
ключи със „Сън“ от Магда 
Борисова на ДТ „Стоян 
Бъчваров“, ТМПЦ-Варна, който 
отведе зрителите във вълшебния 
свят на сънищата, където всеки 
може да полети, да постигне не-
възможното или просто да прео-
долее своите най-страшни кош-
мари .

След силния старт през оста-
налите фестивални дни се от-
крои ха спектаклите на КТ-Бургас 
„Трите прасенца“, който с лекота 
грабна вниманието на децата и 
ги въвлече в ежедневните вълне-
ния и притеснения на малките 
прасенца, а „Чудните готвачи“ на 
КТ-Варна ги въвлече в неочаква-
но провокативна игра на въобра-
жението, където основните ге-
рои бяха плодовете, зеленчуците 
и всички продукти, използвани в 
кухнята . КТ-Сливен за пореден 

път престави спектакъл със съ-
временна ярка визия, въздейст-
ваща музика и завладяваща ак-
тьорска игра с интерпретацията 
на „Драконът“ по Евгений Шварц 
на вече утвърдения творчески 
тандем Бисерка Колевска (режи-
сьор) и Свила Величкова (сцено-
граф) .

Фестивалът бе закрит от 
Родопския  ДТ „Николай Хай-
тов“ – Смолян с „Цяло лято че-
тох“ .  Лекота с която тримата ак-
тьори влизаха от образ в образ и 
ненадейното оживяване на кук-
лите в ръцете им бе достоен за-
вършек на фестивала .

След петдневния театрален 
маратон с препълнени салони, 
вълнения и хиляди детски ус-
мивки на официална церемония 
бяха раздадени наградите на 
фестивала . На събитието при-
състваха зам .-министърът на 

културата Румен Димитров, кой-
то сподели, че с всяка изминала 
година форумът става все по-си-
лен и го окачестви като важно 
културно събитие, а кметът 
Дарин Димитров изрази увере-
ност, че щом Търговище има 
подкрепата на Министерството, 
следващото издание на фестива-
ла ще бъде още по-добро .

В тазгодишното издание на 
конкурса за детска драматургия 
трима автори получиха специа-
лен сертификат, а пиесите им – 
право за разпространение чрез 
системата ДрамаМаркет, Бъл-
гария: Магда Борисова за 
„Коледата на госпожа Коледа“, 
Петя Башева за „Тео и необи-
чайната тайна“ и Лиляна Бай-
лова за „Приказка за неизброд-
ната гора“ и „Ковачът от долна-
та земя“ .

Историята на Кащанка започва, когато люби-
мият ѝ стопанин я оставя на улицата . Антон 
Павлович Чехов разказва за едно изгубено в чо-
вешките чувства куче . Стопанинът ѝ Лука, въпре-
ки голямата любов, която таи към нея, успява да я 
изгони от живота си в момент, в който тя му е най-
необходима като верен другар и приятел . Лутайки 
се в зимните вечери из града, кучето попада на 
своя нов собственик и така се запознава с неговите 
котка – Фьодор, и гъсока – Иван . Дори става част 
от цирковото им представление, но докъде ще 
стигне това приключение…

Трупата на Хърватия придава свой почерк на 
пиесата, като той определено е открояващ се и 
оригинален . Сцената е тъмна, а сценографията 
се сглобява в движение, след започването на 
спектакъла . Нейната същност е в самата ѝ мини-
малистичност . За няколко секунди актьорите 
успяват да наредят и изпълнят сценичното прос-
транство, така че Кащанка се озовава на улицата, 
под бледо светещите фенери и студения вятър . 
Няколко големи плоскости, във формата на пра-
воъгълници, са материята, изграждаща градска 
среда . Чрез тях като факири хърватите променят 
обстановката на сцената . От уличния паваж, 
през големите дървени врати на хановете, до 
малката циркова сцена, всичко е от дърво и ме-
тал, от тези правоъгълници . Тези материали 
създават автентично усещане за суровото време 
на зимата, за жестокия уличен живот и най-вече 
за тъгата на Кащанка, когато остава за пореден 

 А ти можеш ли да прощаваш?
Михаил Тазев

път сама навън . Няма как да не спомена сцената 
във фабриката, където Кащанка търпеливо чака 
стопанина си . Отново дървото е на преден план . 
Около кучето се извежда един контрапункт на 
работа, на заетост . Навсякъде хвърчи дървен 
материал, току-що издялкан от работниците, а 
систематизираната им работа създава усещане, 
наподобяващо механизма от филмите на 
Чаплин .

Друга такава сцена е тази с множеството хор-
ски крака . Отново е използван дървен материал – 
плоскости, към чиито краища са прикрепени обув-
ки . Кащанка попада в лавината на големия град, 
ниско долу в хорските крака . Куклите на животни-
те са майсторски изработени . Най-интересното е, 
че това е направено по абсолютно елементарен 
начин, в най-добрия смисъл . Главният герой – 
Кащанка е прекрасен кафяв дакел с малки тежести 
на четирите крачета, така че ходейки създава усе-
щането за тежест и реално присъствие . Не по-раз-
лични са котката и гъсока . Цялостно представле-
нието е невероятно и може би, тъкмо тази негова 
скромност го прави такова .

Кащанка отново попада на стопанина си и се 
връща при него . Въпреки цялата тъга и болка, 
всичките трудности, през които е преминало куче-
то, то прощава на човека . На това иска да ни научи 
Чехов – да можем по-често да прощаваме . Хър-
ватските актьори определено успяха да пренесат 
това послание и то, бих казал, по един великолепно 
изигран и изпипан начин .


