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Мигел Лиа . Участват Инес 
Аларкон, Едуардо Телетея . Вокал 
и китара Жорди Бертран .

23.09.2018
Джелсомино в страната на 

лъжците, по Джани родари, КТ 
– Стара Загора . Драматизация и 
режисура Елица Петкова . 
Сценография и кукли Ива 
Гикова и Ивайло Николов . 
Музика Пламен Петков . Ани-

мация Роксана Маркова . Мул-
тимедия Теодор Киряков . Учас-
тват: Таня Георгиева, Латина Бе-
ровска, Кирил Антонов, Любен 
Чанев, Янчо Иванов, Станислав 
Матев, Калоян Георгиев .

Карлсон, по Астрид Линд-
грен, Столичен куклен театър . 
Драматизация и режисура Тодор 
Вълов . Сценография Ивайло 
Николов . Кукли и костюми Ива 

Гикова . Музика Пламен Мирчев-
Мирона . Мултимедия Теодор 
Киряков . Фотограф Гергана 
Дамянова . Участват: Георги 
Стоянов, Димитър Тодоров, 
Живко Джуранов, Ирен 
Лазарова, Любомир Генчев, 
Мариан Рангелов, Мариета 
Петрова, Стефан Димитров, 
Христо Димитров, Цветослава 
Симеонова .

Не, в този текст не става въпрос за трагедията 
на младия принц Хамлет, а за философията на 
съществуването на Международния фестивал за 
уличен и куклен театър „Панаир на куклите“, 
организиран по традиция от Столичен куклен 
театър . В селекцията на Х юбилейно издание 
присъстват над 40 събития, а организаторите са 
се спрели главно на представления и трупи, доб-
ре познати на българския театрален зрител от 
предишни издания . Юбилей, юбилей, но да зало-
жим на сигурното, за да не разочароваме някого . 
Донякъде разбирам логиката на селекцията, но 
си мисля, че фестивал, изградил усърдно своето 
име през годините като един от най-чаканите и 
интересни фестивали за куклено изкуство не 
само в България, но и цяла Европа, не бива да се 
примирява със сигурния и изпитан избор през 
годините . Не искам да бъда разбрана грешно – 
не оспорвам качеството на спектаклите, напро-
тив . Имахме възможността да видим някои из-
ключително добре направени представления . Но 
оставам с някакво усещане за липса на нови 
идеи . При все че фестивалът е биенале и има 
доста по-дълъг период за подготовка, организа-
торите биха могли да привлекат външни селек-
ционери, които да внесат, струва ми се, необхо-
димата доза свежест . Сякаш има една натрупана 
умора у тях и вместо да заложат на нови имена и 
да търсят различни пътища към развиването на 
куклеността, предпочитат да се доверят на вече 
изпробваното . И да, знам, че всичко е обвързано 
и с адекватно финансиране . Но в такъв случай не 
е ли по-добре да се наблегне на качеството, а не 
на количеството?

Въпреки всичко обаче, едно добро хрумване е 
присъствието на цели три уъркшопа в паралел-
ната програма, които, струва ми се, бяха доста 
полезни за куклените актьори и режисьори, взе-
ли участие в тях . Три ателиета, три различни 
школи – „Силата на куклата“, ръководен от све-
товноизвестния кукловод и режисьор Невил 
Трентър; майсторският клас на главния режи-
сьор на Болшой театр кукол, Санкт Петербург, 
Руслан Кудашов, насочен към изследването на 

X Панаир на куклите: Да бъдеш или не?
Наталия Алексиева

концепцията за „живия образ“ и изгражда-
нето на неговата динамика и уършопът за 
традиционни японски кукли „Курума-
нинджьо“ – как се сглобяват и как се дви-
жат демонстрираха актьори от Куклен теа-
тър „Пук“, Токио . Обмяната на опит, досе-
гът до чужди практики и тотално различни 
от теб култури винаги е ползотворен .

В това издание времето беше благо-
склонно и не провали нито една от прояви-
те на открито . А прави впечатление нара-
стващият брой на представленията в сег-
мента уличен театър . Като чуем уличен 
спектакъл, обикновено си представяме не-
що кратко, неангажиращо, забавно и 
пъстро . Такива бяха почти всички прояви, 
които имахме възможността да видим в 
столичните паркове и градини . С изключе-
ние на един спектакъл . „Тишина“ на поля-
ците от Teatr Biuro Podrozy се появява след 
култовия им спектакъл „Кармен Фунебре“, 
разказващ за ужасите на войната в Босна, 
Югославия . „Тишина“ е болезнен вик, отра-
зяващ случващото се в Близкия Изток . 
Съчетаващ в себе си въздействаща музика, 
кукли, физически театър, кокили, огън, 
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No, in this text you will not read about the tragedy 
of the young prince Hamlet, but about the philosophy 
of the existence of the International Festival of Puppet 
and Street Theater “Puppet Fair”, organized 
traditionally on behalf of Sofia Puppet Theater . There 
are over 40 events in the selection of the 10th 
anniversary edition and the organizational team has 
chosen mainly performances and companies, which 
the Bulgarian audience already knows very well from 
the previous editions . It is in fact an anniversary, but 
let us choose the reliable one, so that we will not 
disappoint anyone . I understand the logic of the 
selection to a certain extent, but I consider that a 

festival which has built diligently its name as one of 
the most anticipated and interesting festivals for 
puppet art, not only in Bulgaria, but also in Europe, 
should not opt for the reliable and tested choice, 
experienced throughout the years . I would not like to 
be misunderstood, so indeed I do not challenge the 
quality of the shows . On the contrary, we have had the 
opportunity to see some of the most well made 
performances . But I still have the feeling of lacking 
new ideas . Mostly because the festival is a biennale 
and therefore it has a long period of preparation, so 
that the organizational team could have invited 
external selectors, who could have brought the 

интересна сценография, спектакълът оставя за-
печатани картини в съзнанието ни за дълго вре-
ме . Преминавайки от една крайност в друга, 
музиката успява да създаде спокойствие и в 
следващия момент рязко да нажежи атмосфера-
та до усещане на крайна интензивност и злове-
що присъствие . Използването на кукли-манеке-
ни в ролята на децата, които биват носени нався-
къде от актьорите, вместо да се движат сами, 
подсилва чувството за уязвимостта на децата, 
въвлечени във войната . Актьорите на кокили 
имат смразяващо кръвта присъствие, а въз-
действието от визията им е подсилено от звуча-
щата заплашително музика . Да си част от публи-
ката на такова представление е колкото удовлет-
воряващо, толкова и носещо чувство за вина . 
Защото всъщност си зрител на нещо, което в 
този момент е реалност за някой друг .

Представленията на закрито, естествено, пре-
възхождаха по брой уличните прояви . Най-
запомнящото се от тях за мен беше поетично 
красивият спектакъл „Жираф“ на малкия гръцки 

театър Hop Signor . Приятно намигване към кла-
сиката бе представлението „Кащанка“ по разказа 
на Антон П .Чехов на Театър – Вировитица и 
Куклен театър – Задар, Хърватия . С помощта на 
семплата сценография и красивите, добре обигра-
ни кукли, спектакълът разказва историята на 
малкото кученце Кащанка и нейния строг стопа-
нин . Тъгата, причинена от раздялата им и радост-
та, когато се намират отново . Може би единстве-
ният ми проблем с представлението са безизраз-
ните лица на актьорите, докато обиграват кукли-
те . Някак отстранени от емоционалните състоя-
ния, през които преминават техните партньори-
кукли .

Разбира се, не бива да пропусна трупата на 
Дуда Пайва и техните „Чудовища“ . За да бъде 
максимално достъпно за всички, желаещи да ги 
видят, актьорите се бяха постарали да изпълнят 
текста от представлението на български език . 
Макар и като тематика и философия да е далеч от 
дълбочината на познатия ни от афиша на Столичен 
куклен театър „Свят/о“, например, визуално 
„Чудовища“ е чудесен пример за оригиналния 
теат рален почерк на Дуда Пайва . Фантастичните 
му каучукови кукли тук репрезентират фигури от 
гръцката митология . Като в цирков манеж госпо-
дарят Нарцис показва триковете, на които е нау-
чил своите чудовища – лешояди, минотавър, ла-
мя, кентавър . Докато не дойде моментът, в който 
му се опълчват, разбрали кой е истинското чудо-
вище в случая . Причудливите кукли са като про-
дължение на телата на актьорите, които ги мани-
пулират и превръщат спектакъла в истинско ви-
зуално зрелище .

Знам, че „Панаир на куклите“ е изключително 
ценен фестивал за българския куклен театър и за 
фестивалния живот в страната ни . Затова гледам с 
надежда към следващото издание през 2020 и се 
надявам, че вместо да преповтаря себе си, фести-
валът ще задава тенденции, показва нови форми и 
развива куклеността . Надявам се!
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