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Как се развиха „Дните на 
куклите“ през последните 5 го-
дини?

Този фестивал бе замислен 
като подарък . Подарък за наши-
те малки зрители по случай 60-
годишнина на театъра, която от-
белязахме през 2014 г . Искахме 
да направим фестивал, който да 
е на всички, който „да среща 
всички“ по пътя им и да ги „спи-
ра“, за да останат с нас – любо-
питни, изненадани от случващо-
то се пред очите им . А на следва-
щия ден да дойдат, вече в нетър-
пеливо очакване за още и още 
куклен театър . Пета година „кук-
лената седмица“ през август съ-
бира над 1000 зрители всяка ве-
чер и всички те стават наши ве-
рни фенове . Знам го, защото ня-
кои започват да ни пишат и да 

Този фестивал бе замислен като подарък – 
подарък за нашите малки зрители…
Гергана Трайкова разговаря с Христина Арсенова – директор на КТ-Бургас

питат кои са дните на фестивала 
още в началото на лятото, за да 
съобразят почивката си на море 
с това събитие . „Дните на кукли-
те“ вече се утвърдиха сред знако-
вите събития в лятната културна 
програма на Бургас .

Как виждате своя фестивал 
в мрежата на другите фестива-
ли?

Той е единственият летен 
куклен фестивал . Ежегоден е, 
няма състезателен характер и 
всички спектакли се играят на 
открита сцена в Морската гра-
дина на града при свободен 
достъп на всички жители и гос-
ти на Бургас . Часовете на спек-
таклите и съпътстващите съби-
тия са съобразени с характер-
ния за туристическия ни град, 
човекопоток, в прохладните ве-
черни часове . Всяка вечер от 
18,30, 19,30 и 20,30 часа в про-
дължение на 7 дни . Традиционно 
в последния ден на фестивала 
се провежда Парада на хвърчи-
лата „Да оцветим небето на 
Бургас“ . Но може би онова, кое-
то го прави наистина уникален, 
е заложеното в него чувство на 
радост – радост от изкуството, 
което даряваш, от срещата с 
колеги, от усещането за удово-

летвореност, че това, което 
правиш, е дълбоко смислено и 
нужно . И мисля, че всички ко-
леги, които са участвали в на-
шия фестивал, ще го потвър-
дят .

Какви бяха принципите на 
селекция в тазгодишната про-
грама?

Определящ фактор е ця-
лостната визия на всяко негово 
издание – възможността зрите-
лите да се запознаят с различни 
системи кукли и с жанровото 
разнообразие на кукления теа-
тър . В програмата тази година 
за първи път включихме спек-
такъл за възрастни – „Фи ли-
фьон ката, която вярвяше в бед-
ствия“ на нашия театър, с който 
закрихме фестивала . Прие се от 
всички изключително добре, 
въпреки че за нас беше голямо 
предизвикателство да го „изне-
сем“ извън театралната зала . За 
първи път включихме и спекта-
къл за най-най-малките – „За 
малката Альонка и нейното гъ-
сенце“ на театър „Пиеро“, 
Оренбург . С други думи – в таз-
годишната програма имаше 
спектакли за всички възрасто-
ви групи . И се получи така, че 
всички гледаха всичко, даже 

Смело може да се каже, че през лятото Бургас 
се превръща в кукленотеатрален център на 
България. Не само заради представленията, кои-
то се играят на открито от репертоара на КТ 
Бургас, но и заради Международния куклен фес-
тивал на открито „Дни на куклите“.

Не се сещам за друго по-приятно преживяване 
от това да си гост на този фестивал, съчета-
нието между морето и кукления театър, наис-
тина се оказва успешна формула за прекарване 
на лятото, не само за специализираната публи-
ка, но и за жителите и гостите на града. През 
последните две години посещавам фестивала и с 
радост установявам, че той е не само важно съ-
битие за нас като театрали, но и за публиката. 
Сякаш с всяко издание хората, прииждащи да 
гледат куклен театър в тази една седмица, ста-
ват все повече, борбата за място става все по 
ожесточена, а това, може само да ни радва.

Тазгодишната програма на фестивала събра 
много различни спектакли, предложи заглавия, 
както за най-малките, така и за възрастните, 
показа разнородни системи кукли, от марио-
нетки до импровизирани кукли и вдъхна живот 
на рисунки. Накратко и поетично – програмата 
бе толкова наситена, колкото е наситено синьо-
то в морето. Но организирането на фестивала 
среща и проблеми, препятствия, за които разго-
варяме с Христина Арсенова.
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шите зрители със спектаклите 
си .

Лесно ли се установяват 
партньорства и трайни ли са 
те?

Добри сме в това, което пра-
вим, и затова веднъж установе-
ните партньорства са трайни, но 
никак не е лесно да се установят .

Как се прави фестивал за 
целия град, а не такъв, който е 
ориентиран към група специа-
листи?

С настроение, с усмивка . 
Зареждащо е да очакваш всяко 
следващо издание на фестивала 
с нетърпението, присъщо на де-
цата . Нашият фестивал наисти-
на е изцяло насочен към зрите-
лите и изборът на спектаклите, 
включени в програмата му, няма 
за цел да впечатли театралите . 
Но, впечатлява всички със сила-

някои спектакли по два пъти . 
Гостуваха ни театри от Санкт 
Петербург и Оренбург (Русия), 
от Истанбул (Турция), от Прага 
(Чехия) и седем български тру-
пи (държавни и частни) . 
Зрителите имаха възможността 
да гледат 18 представления .

Пред какви трудности се из-
правяте всяка година? 

С всяка година интересът 
към фестивала нараства, увели-
чава се броят на желаещите да 
участват, а броят на спектаклите 
е фиксиран . Затова за някои от 
театрите организираме предста-
вления и извън фестивала – в 
курортни комплекси . Всяка го-
дина си поставяме задача да раз-
нообразим съпътстващата про-
грама за деца и културно-исто-
рическата програма за гостите 
на фестивала . Но, за да се разви-
ва един фестивал, да „отглежда“ 
своята публика, той трябва да ѝ 
предлага във всяко следващо из-
дание редом с класическия теа-
тър и нови форми на театър, но-
ви тенденции и творчески тър-
сения . В тази посока са моите 
трудности като селекционер . Но 
истинските трудности винаги са 
свързани с финансирането . 
Липсата на достатъчно средства 
ни „спъва“ в избора на големи 
театри от чужбина, които със 
сигурност биха впечатлили на-

та на своето послание, с профе-
сионализма, проявен при избора 
на заглавия, нивото на спекта-
клите и подредбата им в дните 
на фестивала . Замисълът на фес-
тивала „Дни на куклите“ е да 
рекламира кукления театър като 
най-уникалното средство за об-
щуване между деца и родители 
чрез съпреживяване на изку-
ството . А трупата на КТ-Бургас 
притежава необходимия потен-
циал, амбиция и всеотдайност 
да превърне този фестивал в 
значимо културно събитие, кое-
то прекрасно да се вписва в лет-
ния ритъм на града .

Снимки
Гергана Дамянова

Парад на 
хвърчилата

Фестивалната публика 

Ченгиз Озек 


