
издание от различни специалисти и приятели на 
фестивала . Това са Десислава Димитрова, Боньо 
Лунгов, Катя Петрова, Ливия Крофлин, Лиляна 
Бардиевска, Марек Вашкел, Никола Вандов и 
Славчо Маленов . Тези осем текста са равномер-
ни разпределени в книжното тяло и изграждат 
през погледа на своите автори, една обща визия 
за това как изглежда днес „Панаира на куклите“, 
как се е променял и откъде е тръгнал . Считам за 
особено важен в това издание текста на Десислава 
Димитрова – „Панаир по време на демокрация“, 
който проследява хронологично развитието на 
фестивала в контекста на общата културна рам-
ка в България, реферирайки към други важни и 
значими събития, които съществуват синхронно 
и диахронно с присъствието на Панаира .

„Панаирът на куклите“, който е носител на 
лейбъла “EFFE LABEL 2017-
2018” на най-добрите евро-
пейски фестивали, определе-
но заслужава да има такова 
свое книжно тяло . То, обаче, 
не би било мислимо без труда 
на хората в Столичен куклен 
театър и на упорството и въ-
трешната убеденост за необ-
ходимостта от него на хора 
като Кирякос Аргиропулос . 
Този труд е достоен и заслу-
жава да бъде похвален! Дано 
пък насърчи и други към та-
кава несвойствена издателска 
дейност .
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ри и тялото на Котарака . Всичко 
това бива съчетано с използва-
нето на мултимедия, която е 
добре балансирана добавка към 
сценографията и не стои из-
лишна, а допълва желания 
ефект . По този начин сцените 
започват да се нижат като фил-
мови кадри, въвличащи ни все 
по-надълбоко в света на Алиса .

Актрисите Латина Беровска 
и Диляна Спасова се редуват в 
ролята на малкото момиче в 
зависимост от това как се тран-
сформира нейното тяло . 
Смяната им винаги е толкова 
бърза, че само да мигнеш, и я 
пропускаш . Сякаш магията се 
случва наистина и, когато Алиса 
изпие шишенцето с надпис 
„Изпий ме“ или изяде баничка-
та, върху която има бележка 
„Изяж ме“, тя пораства или се 

смалява пред очите ни . 
Останалите кукли – на Заека, 
Котарака и Гъсеницата, водени 
и добре обиграни от Калоян 
Георгиев, Кирил Антонов, 
Любен Чанев, са красиво изра-
ботени, сякаш родени от фан-
тазията на дете . На Станислав 
Матев пък дори не му е необхо-
дима маската, която е използва-
на за образа на Лудия Шапкар, 
за да изпълни чудесно ролята . 
Може би един от малкото ми 
проблеми с постановката е го-
лямата ръка на порасналата 
Алиса в малката къща на заека, 
която заема на дължина почти 
половината сцена, но изглежда 
нефункционална и стои неес-
тествено на фона на изградено-
то до момента . Сборът от всич-
ко това превръща спектакъла в 
динамичен низ от цветни, есте-

тически издържани картини, 
оживяващи на сцената .

Реалният свят на Алиса (а 
може би и на всяко дете), е из-
пълнен със задължения и заб-
рани: напиши си домашното, не 
вдигай шум, не разхвърляй… 
Когато възрастните пораснат, 
сякаш напълно забравят какво 
е да си дете . Да искаш да игра-
еш, да се забавляваш, да дадеш 
воля на фантазията си, да по-
меч таеш… Но понякога ти 
трябва само една дума, само 
един знак – като закъсняващ за 
някъде Заек с часовник в джоб-
чето на жилетката си, които да 
събудят позаспалото детско въ-
ображение . За да се измъкнеш 
от еднообразния и сериозен 
живот . За да си спомниш, за да 
повярваш . Да си представиш, 
че…

10 Панаира на куклите
Михаил Байков

Когато говорим за издателска дейност в об-
ластта на куклената литература, съвсем няма да 
сбъркаме ако посочим за еталон в това отноше-
ние Столичния куклен театър . Макар материа-
лите, които издават, да имат по-скоро справочен 
характер, то погледнато в исторически план, ня-
ма друг театър, който да се грижи така акуратно 
за паметта на своята трупа, репертоар и фести-
вал . След летописите посветени на 60-ата, 65-ата 
и 70-ата годишнина на театъра, тази година на 
бял свят се появи и Летописа „10 Панаира на 
куклите“, който синхронно се случи с провежда-
нето на юбилейното издание на фестивала .

Изданието представлява 200 страници луксо-
зен, двуезичен летопис, в почти квадратен фор-
мат, графично оформен от Капка Кънева . 
Съдържа в себе си информация за всички про-
ведени до момента Панаири: от I национален 
кукленотеатрален фестивал „Панаир на кукли-
те“ през 2002 г . до Х международен фестивал за 
уличен и куклен театър „Панаир на куклите“ 
през 2018 г . Между тях е цялата история – в 
справки за фестивалния афиш, включващ в себе 
си официалната и паралелните програми; в 
снимки – запечатали някои от най-емблематич-
ните представления от фестивалите през тези 16 
години; в критически рефлексии – на драматур-
зи, теоретици и критици на кукления театър .

Един от най-големите приноси на книгата, 
чието съставителство е дело на екипа на 
Столичния куклен театър, остават текстовете, 
написани специално за отпечатването на това 

Летопис  
на „Панаир  
на куклите“


