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Когато следиш един фестивал от много време 
(в кукленото време 6 години са много, наистина 
много), ставаш малко по-чувствителен към по-
ведението му . Погледнато така, ще кажете, че съм 
била твърде строга към програмата на фестивала . 
Погледнато иначе, тоест провиснали надолу с гла-
вата от някой баобаб, просто се надявах фестива-
лът да поднесе онази гостоприемност и разноо-
бразие, на които винаги е бил способен . Защото 
по едно общо колегиално мнение, фестивалите не 
са това, което бяха . Аз, нали съм си инат и пози-

Сергей Брижан . Музика – ук-
раински народни песни . 
Участват: Наталия Брижан, 
Олга Брижан, Андрей Зас-
лавски .

Парченцето, по Шел 
Силвърстийн, КТ – Бургас . Дра-
матизация и режисура Веселин 
Бойдев . Сценография Ханна 
Шварц . Композитор Вла до 
Ковачев . Участват: Алек сандра 
Илиева-Енева, Ивайло Енев .

Афиш на TheatAir – модул 
към фестивала – улични спек-
такли (без състезателен ха-
рактер)

Балони, Клоун Катастрофа, 
Италия . Автор и изпълнител 
Андрея Феди .

Шествие, Театър на огъня и 
сенките „Fireter“ . Участват: Ро-
за лия Митрова, Силвия Ка цар-
ска, Юлия Поп ди мит рова, Пла-
мен Иванов, Иванка Кол ча-
кова .

Къде е истината?, по моти-
ви на „Палечка“ от Шарл Перо, 
КТ – Клайпеда, Литва . Режисьор 
Вера Розанова . Дизайн и кукли 
Тайс Трулио, Лукас Приу, Вера 
Розанова . Инструктор по кате-
рене на дървета Гейл Жирардо . 
Техник Моника Трейкаускайте . 
Участват: Аушра Баканийе, 
Моника Микалоускае, Витаутас 
Карийс, Ерика Гаодаскайе .

По пътя, Цирк „Жинак“ 
(малко по-различен цирк), Че-
хия . Автор, режисьор и сцено-
графия Вацлав Покорни . 
Участват Марек Прахаш, 
Лукаш Бездек, Алжбета 

Необходимостта от илюзии е жива
Катерина Георгиева

тивно настроена, ще опровергая колегиалността 
– международният куклено-театрален фестивал 
„Двама са малко – трима са много“ отново се слу-
чи вдъхновено, като четвъртият бе добре дошъл и 
с него смеховете се чуваха още по-надалече в един 
общ искрящ и нарастващ тим-пам .

И ето че разнообразието се разгърна (защо не 
„прегърна“?) . Ще започна оттам, където е доста-
тъчно да изживееш самотата като започнеш да си 
измисляш бедствия . Спектакълът „Филифьон-
ката, която вярваше в бедствия“ на КТ-Бургас 
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се открои с познатия, но не повтарящ се, стил и 
очарование на двойката Петър – Деси Тодорови . 
Тук комбинацията, създаваща от години успешен 
разпознаваем театрален почерк, бе допълнена от 
един също така талантлив и автентичен твор-
чески образ – този на актрисата Неделина Росе-
линова . Резултатът е едно ярко, пищно и много 
фантазно представяне на света на Туве Янсон, 
който нямаше да пристигне до нас така закачлив 
и бъбрив, ако не беше сценографията на Ханна 
Шварц . Историята за Филифьонката, която на-
помня за човешката самота, е всъщност история 
за способността ни да си измисляме, да успяваме 
да изживеем пълноценно световете на фантазия-
та си, с всички ужасни и сладки последствия . И 
бедствия . Тази история е разказана през „упла-
шения“ поглед на един причудлив герой (в случая 
Деси), който живее сам в къщата си в близост до 
морския бряг и освен да си предизвиква бедствия, 
понякога пие чай с госпожа Гафсата . Те не гово-
рят много, повече разбираме за характерите им от 
тяхното изражение, от начина, по който се държат 
с предметите, от особеното им детинско настрое-
ние да изживяват всяка една ситуация наивно и 
емоционално . И ето тук някъде, между прииж-
дащите страшни бури и малките чашки за чай, 
движещи се умело по стената на къщата, топло се 
нанася гласът на Ицко Финци – Разказвачът . Той 
е някак унесен, замечтан и в същото време така 
уютен, че зрителят за миг се прехласва и започва 
да си мисли, че разказват точно за неговата Фи-
лифьонка . Сценичното пространство е обиграно 
така всеотдайно и искрено, като в момичешка 
игра, че на човек му се приисква да съществува 
такова място, такава къща и . . . такива бедствия . 
Животът му би бил някак по-поносим, ако знае, 
че някъде там наистина има една налудничава 
жена, която дирижира морски стихии и циклони, 
и една също толкова смешна Гафса, която кокори 
очи изненадващо и прикляква при опасност . И 
в тази така причудлива и шарена театрална кук-
леност (без кукли!), единствено не ми харесват 
ултравиолетовите обръчи и визии . За мен те са 
абсолютно ненужни . Ясно показва този факт друг 
един факт – че дори не знам как да ги назова .

И при все, че всички знаем историята за „Снеж-
ната кралица“, Московският куклен театър ни по-
каза, че тя може да се разкаже и по един малко по-
съвременен начин, който да увлече децата активно 
и да ги превърне в актьори, режисьори, сценогра-
фи и музиканти на представлението . И въпреки 
езиковата бариера (не, децата на шест все още не 
знаят руски . . .) историята, нарисувана брилянтно 
на големи бели картони, бе изиграна последова-
телно пред зоркия поглед на детето-творец, което 
даваше насоки, имитираше вятър и гарги, клате-
ше лампи и показваше кога е вечер и кога е ден . 
За повечето възрастни това не беше нов театрален 
похват, нито нещо особено оригинално, но анга-
жираността на децата и добрият водач Антон Ча-
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лиш доказаха, че дори и в една такава семпла игра, 
мисленето се провокира и въображението зажи-
вява по-спонтанно и на по-бързи обороти . Заслу-
жава си да се отбележи и „оборотното“ предста-
вление на театър „Мале-мале“, озаглавено смело 
„Кибер бяла приказка“, режисьорска интепрета-
ция на Краси Кирчев по класическата „Бяла при-
казка“ на Валери Петров . Уважвам опита на мла-
дите да положат свой собствен език и виждане за 
разказ, а в този случай той е пречупен през темата 
за компютъризацията – познатите герои са плен-
ници на мрежата, а малката черна кутия-сцена е 
превърната в екран . Историята за приятелството 
е поднесена с доза ирония към склоността ни да 
се пристрастяваме към всичко ново и модерно, но 
и с нескрита симпатия към света на комютърните 
игри . Режисьорът не е успял да скрие колко мно-
го се е забавлявал, докато е измислял триковете и 
преноса на тази естетика в театъра . Приятен, но 
на моменти не достатъчно убедителен, различен 
поглед към поетичния и наивистичен свят на бя-
лата приказност на човешката близост .

Близост, топлина, свързване, отдаденост и 
безусловно обичане е това, което вълнува хър-
ватската „Кащанка“ (Театър Вировитица и КТ-
Задар, Хърватия) . За мен този спектакъл бе едно 
от най-искрените и неподправени преживявания 
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на фестивала, наглед с професионалното и катего-
рично оживяване на куклените персонажи . Ско-
ро не бях гледала така съсредоточено и окорено 
как някой играе с кукла – чисто, по детски, мак-
симално истинно . Припомних си класическото и 
поизтъркано куклено „все едно е наистина“ . И на-
истина, историята за кучето и неговия стопанин, 
изгубването му, срещата с нови приятели, прова-
лът на сцена и безграничността, с която то може 
да обича, бе изпълнена с такава професионална 
концентрация и всеотдайност (ще спомена още 
две заглавия, при които това ме впечатли много), 
с такова непретенциозно актьорско присъствие и 
изчезване зад образа, който трябва да се оживи, 
че спектакълът се превръща в една паралелна ре-
алност, в една твоя истина, в един факт, който не 
е изигран, не е репетиран, той просто съществува, 
за да те утеши, да ти върне някаква твоя си надеж-
да и най-вече – да потвърди необходимостта ни 
от театрални илюзии . Самите кукли от „Кащанка“ 
(сценограф Наталия Бурнос) не присъстват с осо-
бен художествен блясък, напротив – тоновете са 
пастелни, платовете изглеждат стари и леко пар-
цаливи, ушите са оклюмали, а очите гледат тъж-
но и меланхолично . Това са онези кукли, които са 
стояли твърде дълго на тъмно и прашно място и, 
когато ги изкараш след много години, не могат да 
разкажат нищо друго освен една история за лю-
бов, която не искри, не печели на финала (като в 
класическата приказка), но не иска, не изисква, 
чака до край и прегръща топло дори този, който 
не я е оценявал . На фона на забикалящия ни свят, 
притиснат до стената от технологии, свръхин-
формираност и забързаност, хърватското пред-
ставление звучи като старомодно и наивистично 
връщане към театъра на посланията – до болка 
откровен в желанието си да открие къде душата 
е най-топла, в коя зона обичта може да издър-
жи най-дълго и защо ние, мислещите същества, 
кои то можем така умело и майсторски да водим 
нещо толкова самобитно като куклата, не можем 
да приучим сърцето си да обича малко по-трай-
но и дълбоко? Кучето Кащанка, оръфаният дакел, 
чиято опашка се върти на бързи обороти по-люб-
веобилно от на живо куче, успява да потвърди, че 
нежността и обичането до себеотрицание на дру-
го същество понякога е възможно само ако забра-
виш самия себе си . Нещо, което човекът трудно 
постига . Дървените пейки, които се разгръщаха 
последователно, за да се превърнат в сцена за кук-
лите, бяха перфектният декор от задния двор на 
някоя бедна къща и само там смешният паток и 
умната котка биха могли да бъдат най-добрите 
партньори на Кащанка . Ще кажете, какво е това 
име за дакел – Кащанка? Такова, което може само 
да приюти .

Изтърбушена, прашна и като земя забраве-
на отдавна от хората – това е пространството на 
„Насрещни ветрове“ на театър „Ис Маскарадас“ . 
Необит(о)аваната земя – земята, където от мръ-
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сотията на прахта и изсъхналите дървета се раж-
да последицата от кошмара на една война – тази 
на вечно съпътстващата болка . Присъстваме на 
особен ритуал – мястото е превърнато в поле на 
опит за прераждане, сцената е битка за оцелява-
не на душата, а тялото, съсухрено и скрибуцащо 
като обесения, се движи във всички посоки около 
себе си, около партньора и около смъртта – за да 
потвърди на тишината, че още го има . Поетичната 
и почти лишена от слово история за едно човешко 
разпадане и за опита да възвърнеш живота след 
това разпадане, е възможна само през погледа на 
тези самотни, грозни и изкривени кукли . Тук кук-
лата е човекът в момента на разбирането на него-
вата най-болезнена истина – животът е едно без-
крайно страдание и само копнежът по справянето 
с него може да те държи буден истински . Двете 
актриси, водещи куклите, извършват отговорна 
задача и стъпват внимателно по земята на забра-
вените – всяка стъпка на кукла, която се движи е 
като нов опит за заживяване, всяко дихание е като 
първо и последно, всяко раздвижване на ръка или 
крак е като връщане от някакво много лошо мяс-
то . Звуците, които издават куклите са нечовеш-
ки, паузите между отделните сцени са напоени с 
мъчително очакване – ще им бъде ли даден шанс 
да бъдат нормални отново? Може ли съществото 
ни да е нормално отново след преживяването на 
толкова много болка? Предпоследна сцена – кук-
лите се нареждат една до друга, хващайки я крак, 
я ръка на този преди нея – мрежа от неделими 
частици . Иска ми се това да е финал . Така виждам 
един прелестен финал на несъстоялото се щастие 
– хванати един за друг, като че това е единственият 
възможен начин да обитаваме тази земя нормал-
но, свързани и омотани в общата си болка . Но се 
разминава . Финалът е друг, много по-тих, неясен 
и кротък . Като човешка съдба .

Затваряме тази врата и отваряме една друга . 
Жена приспива дете . Детето е рошаво и не иска да 
заспива . Сцената е тъмна, всичко е ултравиолет . 

Винаги съм била леко предубедена към ултра-
виолета, докато не разбирам, че детето ще лети с 
риби, ще се губи в морето и ще мечтае, защото де-
тето е Моцарт и може да си позволи да композира 
на сън . „Малка нощна серенада“ на ДКИ-ДКТ-
Рязан ми възвърна наивността и способността 
да онемявам от кукленото изкуство – направи го 
категорично, майсторски и с много очарователен 
финес . Пренасянето в света на талантливия ком-
позитор е плод на добре организирана, но способ-
на да се забавлява режисура – сънищата на мал-
кия гений са предшественици на музиката, която 
ражда пред погледа на замаяната голяма малка 
публика: срещи със смешна жаба (брилянтен 
етюд), шарени птици, големи и малки риби, чудо-
вище и красива русалка . Красивото изпълнение 
на светещите кукли се балансира от усещането за 
закачка и намигване, което допълнително вкарва 
зрителя в списъка на „излъганите“ . Спектакълът 
си позволява тотално да се отпусне в историята 
и да изгради онова чувствително пространство 
за нахлуване на фантазията и предаването ни на 
теат ралната илюзия . Моцарт лети, плува и създа-
ва своята велика музика . Но той е дете и творчест-
вото минава през най-деликатните места на него-
вите сетива – там, където все още всичко свети 
ярко и се пренася в други светове . Самата „Малка 
нощна серенада“ успешно ме набута отново в мо-
ето детско тяло . В него театралната илюзия може 
да завладее напълно и да ме остави за малко да 
бъда излъгана . Защото понякога няма нищо по-
хубаво от добре създадена театрална лъжа .

„Двама са малко – трима за много“ има това 
качество – в неговия дух винаги усещам нежела-
ние за послушание (прилича на директора на теа-
търа?) . Има какво да оправя, но пакостите, които 
си измисля сам, са най-добрите – изкарват от ру-
тината, хрумката им е закачлива, а посланието е 
повече от един счупен нос . Защото пакостите са 
добрите му спектакли, за които сме искали да пи-
шем . Да живее илюзията . . .

When you have followed a festival for a long time 
(in terms of puppetry 6 years are a long time, really 
long), you become a bit more sensible to this festival . 
From this point of view, you may say that I have been 
too strict when looking at the festival programme . 
But from another point of view, let’s say you are 
hanging upside down a baobab tree, thus I was sim-
ply hoping that the festival would bring hospitality 
and diversity, which it has always been able to bring . 
Because, according to a common colleague’s opinion, 
the festivals are not what they used to be anymore . 
And since I am very obstinate and optimistic, I will 

refute this collegiality . The International Puppet 
Theater Festival “Two are too many – three not 
enough” has once again happened with inspiration . 
And indeed, even the fourth was very welcome, be-
cause thanks to him, the laughter was heard farther 
and farther, under the growing and echoing sound of 
the sparkling timpani . 

And so the diversity unfolded in front of us, and 
didn’t it also hold us? I will start from the moment in 
which it was enough to experience the loneliness, 
when you started to invent disasters . The show “The 
Fillyjonk who believed in disasters” of the Puppet 
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