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Пословично е оцеляването 
на куклените театри в перифе-
рията, но КТ-Видин упорито и с 
дързост успява да разчупи това 
горчиво клише, да го сложи в 
джоба си и да се захваща смело 
за работа . Този път поводът да 
обърнем внимание на този теа-
тър е едно по-мащабно и про-
дължаващо във времето съби-
тие – проектът „Ино вативно 
европейско кукларство“ към 
програма „Творческа Европа“ 
на Европейския съюз, и в част-
ност театралния спектакъл 
„Малкият театър на края на све-
та – Опус II“, който е и част от 
културния календар на 
„Пловдив – европейска столица 
на културата“ . 

Всичко започва, когато Поли 
Трифонова и Езекел Гарсиа 
Ромеу се запознават и споделят 
опит и идеи . Той е водещ френ-
ски режисьор и съучастник в 
Театър де ла Масю, който е во-
дещ лидер на проекта и работи 
в сферата на експерименталния 
куклен театър за възрастни . Тя 
решава, че нещо повече трябва 
да се случи от просто поредния 
очарован разговор на междуна-
родно ниво . И от тогава започва 
епичното пускане по червена 
писта с несмазани ски – писане 
на проекти, търсене на партньо-
ри, очакване на резултати, раз-
говори с френските колеги . . . 

Докато един славен ден Езекел 
пристига във Видин . Повтарям, 
Видин . Там той и актьорите от 
театъра Маргарита Костова, 
Христо Иванов, Теодора Рашед, 
Пламен Кънев плюс Ирослав 
Петков, започват един вълну-
ващ и нелек лабораторен про-
цес на създаване на кукли, тър-
сене на смисъл, обмен на про-
фесионални опит, възгледи, 
майсторство, и полагане на ос-
новите на представлението – 
опус, който, подобно на творче-
ския дух, ще се разгръща не-
престанно, ще пътува из Европа 
и ще се самодоразвива . Престоят 
на Езекел и познатата българска 
кукловодна устойчивост раж-
дат първия резултат – 
„Хронолог“, който гледах мина-
лата година във Френски инсти-
тут, София . Странно, тогава 
ИВЕНТЪТ не предизвика инте-
реса на гилдията, при все че та-
кива неща не се случват често в 
българския куклен театър . 
Както и да е, отделна тема . Вече 
сте прочели текста ми за 
„Хронолог“ (защо съм толкова 
сигурна?), който отразява въл-
нението от срещата с едно раз-
лично и автентично щуро кук-
лено изкуство .

Усещане на всеобща творче-
ска лудост срещам и в Ница . 
Датата е 12-и ноември, градуси-
те са 18, до премиерата в 

Националния театър остават 
четири дни, а най-изпечените 
ницианци се къпят в морето, 
все едно е разгарът на лятото . 
Жестът е върнат – актьорите от 
КТ-Видин пристигат във 
Франция, за да репетират с 
Езекел и останалите от екипа и 
да придвижат бавно един екзис-
тенциален въпрос с нерешима 
структура към „Малкия театър 
на края на света – Опус II“ .

Животът е ничия земя, вър-
ху която човешките стъпки 
отекват прашно и монотонно . 
Всяко движение напред е опит 
да се осмисли съществуването 
тук . Но осмисля ли се? Не е ли 
това една необходимост от илю-
зия, в която човешкото съще-
ство да приюти неспокойния си 
дух? Смисъл в безсмислието . А 
къде започва и къде свършва 
празният хоризонт? Има ли зад 
него наредени всичките ни осъ-
ществени цели, правилно по-
строени в редичка, изчакващи 
последната ни въздишка и даря-
ващи спокойствие . Всъщност, с 
какво ще напълним тази праз-
нота? Кучешки лай, думи, свет-
лина или метафори? Войни, 
надмощие, унищожение, разру-
ха, мръсотия, алчност, прах, са-
мота, лъжи, стремеж .

Театърът се случва бавно . Не 
гони сюжет и сценарии . Не-
говите малки герои са драма-
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тургията му, тяхното темпо е 
ритъмът на спектакъла . И имен-
но от ритъма се ражда той . И 
като че ли и самият разказ се 
ражда от ритъма, който запълва 
някакво свое сгъстено прос-
транство . Той движи всичко и 
всичко подлежи на него . Времето 
е безвремие, в което се опитваме 
да озаптим живота и да го пре-
върнем в конкретно действие, 
цел, посока .

Това са мисли, които произ-
веждам като влак-стрела по вре-
ме на случването на представле-
нието, което някои биха нарек-
ли пърформанс, други акция, 
трети инсталация, четвърти из-
ложба в движение . Той е едно 
наистина непознато и странно 
пътуване отвъд театралната 
очак ваност и праволинейност . 
Актьорите водят куклите си с 
необикновена прецизност и де-

ликатност, сякаш това е техният 
таен ритуал за свързване със 
сърцевината на живота . Конци-
те са дълги, куклите малки, сце-
ничното пространство – голя-
мо, осветлението се извършва 
на дълги пръчки, на които е за-
качена малка лампа . Гледащият 
е поканен в един малък свят, 
където без думи се изиграва го-
лемият живот в неговите раз-
лични фази, разклонения и апо-
калипсиси . 

И това не е всичко . Освен 
ясната философска значимост 
на представлението, малкият 
театър е вдъхновен да преот-
крие в себе си дигиталното . 
Както и подсказва името на про-
екта, иновативното европейско 
кукларство не отрича новото, а 
намира как да взаимодейства с 
него чрез своите богати сред-
ства, достигайки до по-широк и 

труден кръг от хора . Сценичното 
действие се заснема на живо от 
три камери, които са вързани 
със специален софтуер . 
Сложната програма е създадена 
за компютърна игра, чиито пра-
вила и действия са пряко свър-
зани с това, което се случва на 
сцената . По този начин хиляди 
младежи (и не само младежи) 
по света могат да станат част от 
театралния спектакъл и да иг-
раят тази игра .

Предстои турне във Фран-
ция, след което „Малкият театър 
на края на света – Опус ll“ тръгва 
из други европейски градове . 
Предполагам, той ще се променя 
и доосмисля още, докато другата 
година по същото време прис-
тигне в Пловдив . На дявам се 
представлението да оцелее и след 
сутринта на 2020 г . Всъщност, 
почти съм сигурна .

В дните между 5 и 8 юли 2018 г . най-новият 
фестивал за куклено изкуство в България пре-
мина под бурни овации в Драматично-куклен 
театър „Иван Радоев“ – Плевен . Над 5000 зрите-
ли от различни поколения посетиха първото 
издание на фестивала за куклено изкуство за 
всички възрасти „Шарено петле“ . Събитието бе-
ше организирано съвместно от театъра, Община 
Плевен и фондация „Арт Офис“ като специален 
акцент в селекцията бяха отличени спектакли с 
награди, участници в международни форуми, но 
също така бяха включени и ателиета за изработ-
ка на кукли и събития на открито . Новият фес-
тивал е продължение след една пауза от повече 
от 20 години от последното издание на Меж-
дународен куклен фестивал за възрастни „Хора 
и кукли“ и има стремеж да съхрани приемстве-
ността в плевенския театър, но и също така да 
заяви и свой собствен облик .

Водещо намерение в селекцията на „Шарено 
петле“ беше да бъде представено куклено изкус т-
во от страната за всички възрасти и да баланси-
ра между различните форми на все по-богатата 
изразност и интерпретация на куклата . В пър-
вия ден на фестивала бяха представени три съ-
бития – откриващото улично шоу „Игри и танци 
с Бате Ицо“ с автор и водещ Христо Колев, 
Варна, и спектакъла за цялото семейство „Сливи 

Шарено петле: най-новият фестивал 
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за смет“ от Център за изкуства „За Родопите“, 
Смолян . В края на деня зрителите над 18 г . видя-
ха за първи път в Плевен и представлението за 
възрастни „Stand Up Muppet Show“ от Театър 
Корсар, София – съвременна, витална и атрак-
тивно поднесена комедия, която смесва сред-
ствата на stand-up шоуто през различни видове 
кукли . Вторият ден на фестивала отново срещна 
жителите и гостите на Плевен с три напълно 
различни представления – „Жълто“ (отново 


