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„Парченцето“ е визуално-поетичен спектакъл 
на КТ-Бургас . То е от онези представления, които 
носят послание, достигащо както до децата, така и 
до техните родители . В търсене на правилното 
място, Парченцето тръгва в непозната посока и 
среща по пътя си опасности и трудни препятствия, 
но и нови добри приятели, които му вдъхнат ку-
раж да продължи напред .

Режисьорското търсене на Веселин Бойдев гра-
ди стъпка по стъпка спектакъл, който се отказва от 
словото като основно изразно средство . Много по-
важна роля играе музиката, която внася и повече 
нюанси на емоционалното възприятие на публика-
та . Съпровожда цялото действие, давайки тон на 
различните и нови препятствия, които застават на 
пътя на малкото Парченце . Като един от основните 
елементи в спектакъла, музиката на Владо Ковачев 
е номинирана за наградата „Икар 2018“ . А самият 
спектакъл получава „Икар 2018“ за куклен спекта-
къл .

Не по-малко важен компонент е сценография-
та . Там търсенията на Ханна Шварц целят да 
представят невинността и чистото ни любопит-
ството към новия свят . Материалът, от който е 
направена цялата сценография, е дунапрен . 
Неговата мекота и гъвкавост позволяват да се 
манипулира формата му по всевъзможни начини 
и така всъщност се създават различни терени и 
пространства, в които да се случва действието . 
Разбира се, този тип материал изисква от актьор-
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ите много по-голяма концентрация и бързи реак-
ции, именно заради лекотата и лесната деформа-
ция на дунапрена . Александра Енева и Ивайло 
Енев се справят повече от добре с тази трудна за-
дача и успяват да вдъх нат живот на иначе бездуш-
ните парчета материал .

Това, на което ни учи малкият герой, е да се 
справяме с трудностите, като се адаптираме към 
тях и разберем по какъв начин можем да ги надви-
ем . В спектакъла, когато големите конуси се появят 
пред него, вдигайки се от земята, те го засмукват и 
магически го преместват един в друг . Парченцето 
намира начин да се измъкне от затруднението, 
пред което е изправено, като се качва на върха им 
и така, скачайки от конус на конус, успява да избя-
га от техния капан . Същото е и когато се среща с 
двете акули, от които избягва отново като ги над-
хитрява в собствения им капан . И така минава 
всеки един епизод от неговото приключение . Всеки 
следващ е по-труден от предишния . Всичко това 
доста напомня на видео игра, където всяко следва-
що ниво крие по-голяма опасност, но малкото 
Парченце се справя с всичко и достигайки до края 
на своята игра, всъщност стига и до мястото, на 
което пасва идеално . Големият кръг, към който 
принадлежи . Той е неговата комфортна зона и пра-
вилно му място . След този щастлив финал и мал-
ките и големи зрители в салона силно аплодират и 
радостно съпреживяват благополучната съдба на 
малкото Парченце .

Гергана Трайкова разговаря с Веселин Бойдев, Александра Енева и Ивайло Енев за „Парченцето” 

Всеки има своята борба, своето тръгване, 
своето завръщане, своето изгубване, намиране…

През какви етапи преми-
нах те по време на репетицион-
ния процес?

Веселин Бойдев. Първо на-
чално бях написал пиеса, която 
съчетаваше двете книги за 
„Парченцето“ на Шел Сил вър-

стийн . Но още в началото на 
репетициите усетих, че се хва-
щам за собствените си клишета 
и че се повтарям . Заедно с ак-
тьорите и директорката на теа-
търа решихме да пробваме да 
разкажем историята без текст . 

Това беше преломен момент от 
репетиционния период . 
Решихме да се хвърлим и да 
рискуваме . Всъщност се оказа 
един дълъг, лабораторен про-
цес, в който временно и умиш-
лено изоставихме историята и 


