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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 
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изследвахме формите . Експе-
риментът беше не с материали-
те (познатите дунапрен, плат и 
гума), а с формите – геометрич-
ни форми, способни да предиз-
викат различни емоции и асо-
циации като куб, цилиндър, ко-
нус, кръг, черта и т .н . Това е вид 
абстрактност . Самото Парченце 
беше абстрактно, така както и 
средата около него . След като се 
натрупаха доста етюди, започ-
нахме да ги свързваме, тогава се 
върнахме към историята . Но то-
ва вече беше друга история . 
Близка до оригиналната, но не 
съвсем . Минахме през различ-
ни варианти, много неща отпад-
наха, докато се стигне до сегаш-
ния вид на представлението . То 
и сега, при всяко изиграване 
пред публика, се развива и се 
променя . Моментът на съавтор-
ство с актьорите, сценографа и 
композитора бяха от съществе-
но значение в целия репетицио-
нен процес .

Александра Енева. Основ-
ното всъщност беше, че в про-
цеса създадохме поне четири 
спектакъла, различни, с различ-
на сценография, различни те-
ми .

Ивайло Енев. За нас, но за 
Веско може да е един .

Александра Енева. Инте-
ресното на този процес беше, 
че, за да се стигне до най-ва-
жното, трябваше да преминем 
през много други неща, да отсе-
ем, за да остане центъра, зрън-
цето .

Ивайло Енев. Още в самото 

начало нямахме срокове (това 
беше много важно за процеса, 
тъй като Христина Арсенова ка-
за: „Когато стане!“), а това не се 
е случвало от много години . За 
да има процес, според мен в теа-
търа, за да може да има спекта-
къл, това е едно от най-важните 
неща . Да, можем да кажем, че 
ние сме занаятчии, обаче, за да 
се случи нещо истинско на сце-
ната, трябва да има процес . И 
освен, че направихме четири 
спектакъла, ние записвахме аб-
солютно всяка репетиция, има-
ме над 10 GB клипчета .

Александра Енева (смее се). 
Видео-наблюдение . Много е за-
бавно, да ги гледаме отново тези 
стари неща – с думи, без думи, 
със звуци, всякакви варианти .

Ивайло Енев. И наистина, 
има само една пета от нещата, 
които сме направили в предста-
влението .

Спектакълът е без думи, съ-
що така не разчита и на физи-
ческата поява на актьора (кое-
то е много рядко днес в кукле-
ния театър). Как се прави тако-
ва представление и какви са 
трудностите, пред които се из-
правихте?

Веселин Бойдев. Липсата на 
думи е голямо предизвикател-
ство . В много подобни предста-
вления, почти винаги си пома-
гат с откъслечни фрази, кратки 
диалози, песни . Тук реших, да не 
използвам словото като изразно 
средство . В приказката на Шел 
Силвърстийн текстът е толкова 
пестелив, че имаш усещането, че 

го няма . Илюстрациите говорят 
много и допълват текста . Това 
ни поведе в посока на търсене 
на абсолютна изчистеност . 
Основно търсех действието, ко-
ето да е разбираемо за зрителя . 
Не ми се искаше да измъчвам 
публиката и да я карам да се 
чувства глупава, като не разби-
ра нещо . Търсех яснота . И това 
се оказа невероятно трудно . 
Исках да държа вниманието на 
зрителя, да е в напрежение, да е 
съпричастен с Парченцето при 
всички негови приключения и 
изпитания . Осъзнавах, че гледа-
щият ще си задава много въпро-
си, на които ще търси отговори, 
но може би няма да ги намира . 
Но много държах на финала да 
си отговори на всичко и да от-
крие своя смисъл в представле-
нието . Съвсем целенасочено, 
драматургически, се отправи-
хме към стилистиката и атмос-
ферата на компютърната игра, в 
която героят не знае къде се на-
мира, но има цел, бори се и про-
дължава напред, минава през 
различни нива и всяко ниво е 
по-сложно и все по-трудно за 
преодоляване . Накрая успява да 
оцелее и да осъществи своята 
мисия . Това се оказа добро ре-
шение, защото много млади хо-
ра – деца и подрастващи, откри-
ват приликата с компютърната 
игра и това им помага да разбе-
рат спектакъла . Смятах, че пред-
ставлението е за възрастни, но 
се оказа, че се възприема много 
добре и от децата .

Александра Енева. Май това 

„Парченцето“
Снимки  
Гергана Дамянова



70 71брой 12/2018

се оказа най-голямото предиз-
викателство .

Ивайло Енев. Не, за мен не е 
предизвикателство, за мен е 
надграждане, тъй като ние сме 
завършили при проф . Дора 
Рускова, тя има големи заслуги, 
затова че ние развиваме този 
театър без думи . Досега в дър-
жавен куклен театър не сме 
участвали в спектакъл без думи, 
но пък в другия ни театър 
„Трио“, ние работим изцяло по 
този начин . Драматургията, на-
правена от Веско, бе много ху-
бава, но някак си изведнъж след 
първата репетиция на маса на 
шега казахме – защо не пробва-
ме без думи . (Смее се.)

Александра Енева. Така и 
остана .

Ивайло Енев. Прочетохме 
го точно два пъти, казахме – 
перфектно, ама колко ще е хуба-
во без думи . И Веско каза: „Ами 
да пробваме .“

Александра Енева. Явно и 
той е търсил някаква провока-
ция за себе си като творец, коя-
то да го предизвика .

Ивайло Енев. Имаше прово-
кация от всички страни .

Александра Енева. Ние ра-
ботим без думи по принцип и 
сме свикнали по този начин, 
научили сме езика на този спе-
цифичен театър, но пък прово-
кацията в този спектакъл е те-
матиката и нещото, което тряб-
ва да се разкаже .

Ивайло Енев. Че е цяла ис-
тория, че има фабула, не е етюд-
че .

Александра Енева. Не е не-
що на парченце мъничко да раз-
кажеш в три минути, отделни 
неща, тук има един много серио-
зен сюжет, има философия, дъл-
бочина, която много се надявам 
да сме успели да предадем на 
публиката .

С какво според вас 
„Парченцето“ провокира пуб-
ликата?

Веселин Бойдев. Пред-
полагам, че за публиката основ-
ната провокация е абстракт-
ността . Абстрактното в театъра 
е голям риск . То, като че ли, не 
се вписва в някои основни 
принципи на театралността . 

Зрителят не е подкрепен, той е 
оставен сам със себе си . Оставен 
е дори да се лута, да търси отго-
вори, без да разчита на драма-
тургични хватки и въдички . 
Много трудно се води разказ с 
абстрактни средства . А зрите-
лят, дълбоко в себе си, търси 
история, за която да се хване и 
да следи . Тогава той се чувства 
удобно . Затова смятам, че 
„Парченцето“ не е леко за гледа-
не представление . То е рязко, 
остро, режещо, сурово . Зрителят 
изминава също толкова труден 
път, какъвто изминава и самото 
Парченце .

Александра Енева. С прос-
тотата си .

Ивайло Енев. Първо, с това, 
че има много графична визия . 
Ние наистина споделяме рек-
ламното видео с доста хора, ко-
гато пътуваме в чужбина . 
Първото нещо, което всички 
забелязват, когато го видят, е 
визията и казват – „Wow, sim-
ple1“ . Просто в сегашното време, 
в което живеем, на сцената има 
многотия .

Александра Енева. Трудно 
се постига толкова изчистена 
форма .

Ивайло Енев. Не казвам, че 
сме открили топлата вода, в ни-
какъв случай, няма такова не-
що, просто експериментирахме .

Най-хубавото в спектакъла 
е, че успява да балансира меж-
ду това да е дълбок и в същото 
време изчистен, без грам пре-
тенциозност. Как се постига 
това?

Веселин Бойдев. Радва ме, 
че така възприемаш представ-
лението . Но ние никога не сме 
си поставяли за цел да бъде или 
да не бъде претенциозно . Прос-
то целият екип сме това, което 
сме . Аз лично винаги съм се 
опитвал да бъда максимално 
честен към колегите, към пуб-
ликата и към себе си .

Александра Енева. Ние сме 
търсили най-краткия път до 
това да кажеш нещото и не сме 
се замисляли, каква философия 
провокираме, какво може да се 
вложи в това . Всъщност Веско 
е човекът, който намира сми-
съл, прочита го, следи какво се 

ражда от едно простичко дейст-
вие .

Ивайло Енев. Но тъй като е 
много различен спектакъл, ние 
имаме вече нещо като тради-
ция, преди и след всяко пред-
ставление говорим с публиката, 
за да може да разберем наисти-
на дали е стигнало нещо до тях . 
Особено когато са ученици, за-
щото тяхното мнение е много 
важно .

Александра Енева. И сме 
имали много интересни разго-
вори, много сериозни анализи, 
което нас ни шокира .

Ивайло Енев. Естествено, 
имало е и повърхностни неща, 
шеги и закачки .

Александра Енева. При мер-
но, Парченцето приличало на 
пържен картоф. (Смее се.) 
Установихме, че този младеж е 
много гладен . Странно минават 
тези разговори, но пък са много 
полезни за нас . Както в начало-
то за публиката, да я подготвим 
за някаква по-различна атмос-
фера, защото знаеш, че като 
влезеш в салона имаш някакви 
очаквания – „О, сега съм на 
куклен театър“ или „Оф, сега 
каква тъпотия“ . Играли сме 
пред тийнейджъри, които са 
нас троени толкова негативно, а 
така в началото разчупваш леда, 
разказваш им, че са на театър за 
възрастни, приобщаваш се към 
тях и те към теб и после магията 
и връзката между тях и спекта-
къла става .

Героят е необикновен, не е 
човек, не е животно, то е 
Парченце, какво е то за вас?

Александра Енева. Какво е, 
ами Парченце е . Наистина това 
за мен събира в себе си цяла 
планета, цяла вселена, в това – 
Парченце . Какво е, защо, кой, 
кога е станало такова, поражда 
милион въпроси и безброй мно-
го отговори .

Веселин Бойдев. Може да 
прозвучи банално, но то съм аз 
(до голяма степен) . Според мен 
всеки може да се открие в Пар-
ченцето . Всеки има своята бор-
ба, своето тръгване, своето за-
връщане, своето изгубване, на-
миране, откриване, самота, стра-
хове, радости, своя път .

1 От английски - 
просто, семпло .
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