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на актьорска отдаденост (съжалявам за клишето,
но актьорите сякаш горяха в своя разказ и превъплъ-
щение). Театър “Гродно” от Беларус има дългогодиш-
на традиция в работата си по постановки за възра-
стни. В неговия репертоарен лист четем заглавия
като “Самоубиецът” от Н. Ердман, “Лекар по неволя”
от Молиер… Театърът постепенно възпитава зри-
телите си и им доказва, че кукленото изкуство не е
само за деца. Превръща се в място за експеримен-
ти, в търсене на нови и нови художествени форми.
Така естествено се стига до Шекспировата трило-
гия – “Сън в лятна нощ”, “Зимна приказка” и “Трагеди-
ята Макбет”, която видяхме на фестивала. Спек-
такълът ползва целия арсенал на съвременните из-
разни средства в кукления театър – различни сис-
теми кукли, маски, подвижни детайли на костюмите
и декора, работа на актьорите в драматичен план.
Той се вписа по уникален начин в пространството
на баня “Старинна”.

Домакините от ДКТ–Пловдив откриха фести-
вала с премиера – “Малкият принц” по Егзюпери (ре-
жисьор Руслан Кудашов; кукли и сценография Андрей
Запорожски и Алевтина Торик – и тримата от Ру-
сия). Участват актьорите Румен Караманов заедно
с младото попълнение на трупата: Живко Джуранов,
Ива Великова-Антонова, Татяна Етимова, Наталия
Василева и Росен Русев. Един амбициозен проект,
който впечатлява с енергията и вкуса на създате-
лите си. Във време на евтини сензации и семпли,
набързо скалъпени постановки за малки и големи
един театър се насочва към една от най-красивите
приказки. И това е похвално. Но в постановката ми
липсваше уникалността на срещата с Малкия
принц – изненадата, учудването, вдъхновението…
Не долових копнежа на порасналия възрастен към
чистотата на детството… Същият режисьор, но
с трупата на БТК–Санкт Петербург, показа в “Холс-
томер” умение с особена свобода на условността и
комбинациите на различните елементи да разигра-
ва цялото сценично пространство, да води артис-
тите в най-деликатните теми за духа, Душата и
цената за това да си Човек. Един спектакъл, който
разкрива Метафората като най-щедрата човешка

дарба и заедно с постановката “Аз, Душата” на
Центъра за изкуства “За Родопите” получи награди-
те на журито. “Аз, Душата” (режисьор Петър Тодо-
ров) в изключителното изпълнение на Десислава
Минчева е спектакъл за всеки, който има дос-
татъчно въображение и смелост да го пусне на во-
ля. Това е спектакъл не просто на езика на театъ-
ра, това е собствен театрален език – красив, вдъх-
новен, изразителен, вълнуващ… И на финала – отно-
во разказвачите на приказки от Нария Инри Мага-
рия, този път на откритата сцена Античен “Оде-
он”. Съчетанието между танц и ритуал, мит и дви-
жение изважда на преден план вътрешния огън на
артистите, които владеят магията не само на огъ-
ня, но и на умението да внушават емоции на свои-
те зрители. Впечатляваща гледка, усещане за древ-
но тайнство.

През фестивалните дни усетих, че се запълва
желанието ми за фантазност. Невинаги, често по
начин, който имаше нужда от време, за да го осмис-
ля. Но го имаше и това е прекрасно. За следващото
издание на “Двама са малко – трима са много” си по-
желавам да е достатъчно.

Сцена от
“Холстомер”

Scene from
Holstomer

Ñ Äåñèñëàâà Ìèí÷åâà - àêòðèñà, 
è Ïåòúð Òîäîðîâ - ðåæèñüîð

– Трудно е да задаваш въпроси след спектакъл

като този. Той накара всеки от публиката да се

докосне до душата си… Как стигнахте до него?

Петър Тодоров: Беше дълъг процес. През 1993 г.
написах този текст. Не искам да обяснявам повода,
който въобще не е приятен и който е основан на ед-
но лично преживяване (дори още не бяхме семей-
ство, оженихме се след това). Та текстът си отле-
жаваше дълго, докато в един момент реших, че ве-
че му е време. Почувствах, че сме готови за този

спектакъл и че Деси е готова за него, защото то-
ва, което видяхте, е страшно трудно за изпълнение.
Създадохме го доста трудно, при абсолютно
екстремни условия в Смолян. В театъра нямаше
парно, а навън – адски януарски студове, но пък мо-
же би това ни помогна да работим много концент-
рирано, да изпипваме всяка секунда, всеки детайл,
всеки жест, всяка дума.

– Това е твоето докосване до Душата, което

Деси приема. И на свой ред се докосва до нея. Де-

си, когато си на сцената, ти сякаш прераждаш

тези “докосвания”?

Десислава Минчева: Всяко представление, осо-
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бено това сега, всеки път е наново преживяване и
прераждане. Тази вечер, тук, за мен беше много сил-
но, тъй като и аз самата като човек си имам някак-
ви мои вътрешни вълнения в момента и си ги прово-
кирах сама и това още по-силно предизвика емоция-
та ми в спектакъла. Нали никой не знае каква е Ду-
шата. Това е нашият образ на нашата Душа. Петър
така я е видял, художничката така ме направи и та-
ка ме облече – и тя видя нещо различно. Всеки в
спектакъла, всички, които го създадохме, видя нещо
негово си в Душата.

Петър Тодоров: Наистина, не бива да пропуска-
ме работата на колегите, които бяха част от на-
шия екип. Ханна Шварц направи тази прекрасна кук-
ла, Петър Чекуров я изпълни и я доизмисли, Николина
Костова Богданова направи този прекрасен, прекра-
сен костюм... Щастливи сме, че успяхме да съберем
подобен екип.

– Работният процес плавно ли вървеше, спон-

танно ли, защото толкова спонтанно изглежда в

завършен вид? Имам чувството, че много реки

са се стекли на едно място, много усещания са се

натрупали и в един момент нещо е избухнало.

Десислава Минчева: И много сълзи изляхме, ще
кажем някои. Трудно е да се работи със семейство-
то. Просто много е трудно да се разграничат лич-
ните от служебните задължения... и, естествено,  в
процеса на работа минавахме през всякакви катар-
зиси. Въпреки че се познаваме прекалено отдавна и
прекалено много работим заедно, вече езикът ни е
еднакъв… Някой път това е за добро, друг път не е
за добро. То е като “ин” и “ян”. Има си и добрите, и
лошите страни. Нещата се случват, но този път
Петър изискваше повече неща от мен и в началото,
естествено, имах своите съпротивления. Но, каз-
вам го с чисто сърце, резултатът е удовлетворе-
ние. Понеже работя и с други режисьори, виждам
колко различна е работата с човек, с когото вече
имате общ език. Не че нещата се създават по-лес-
но, но някак си се чувстваш творец. Петър ме про-
вокира постоянно.

– Лесно ли се играе образът на Душата?

Десислава Минчева: Ако има нещо, което в мо-
мента ми е много трудно, то това е точно този об-
раз. Невероятно трудно е за мен и е голямо предиз-
викателство, защото преминаването от едно със-
тояние в друго на тази Душа, на решенията, които
тя взема, всички тези неща не се правят лесно, не
се достигат лесно. Не мога да кажа дори, че и сега,
в това, което видяхте, съм постигнала каквото сме
искали. Страшно трудно се пълни една дума със
смисъл. Отдолу да вложиш история, само под една
думичка, и да заживееш с цялото си тяло и с духа си,
и всичко това да премине през теб и да кажеш та-
зи думичка. Много е трудно.

– Тогава спектакълът е в постоянно разви-

тие?

Десислава Минчева: Лично аз не се спирам в
това представление. Това е някакъв стремеж към
усъвършенстване и то е безкрайно. Не зная докъде
може да се стигне. Ако ме гледате в “Кокошка с
брошка” (вече съм на стотното ґ представление),
то ми е съвсем друго ниво, няма нищо общо с то-
ва, което видяхте сега. С всяко представление на

“Душата” аз се опитвам да отивам все по-нагоре и
по-нагоре...

– А, да навлизаш все по-навътре и навътре в

себе си...

Десислава Минчева: Много особено е като усе-
щане, защото в един момент изключваш изобщо ка-
то човек, ставаш съвсем различен.

– “Изключваш” ли в този спектакъл?

Десислава Минчева: Абсолютно! Тук е много
силно, тук мисля, че просто очите ми изскачат...

– Мислиш ли по време на играта?

Десислава Минчева: Мисля... и Петър веднага
ме хваща…

– За какво си мислиш?

Десислава Минчева: Имам много силно въобра-
жение и винаги си представям нещата визуално,
представям си ги, ама наистина си ги представям.
И ако говорех в началото за други режисьори, тук си
представям Петър и си го визуализирам абсолют-
но... Така вкарвам и личното си отношение. Ти си го
написал така и си го работил така, работим точно
с идеята, че това си ти, но, когато играя, аз изда-
вам моята тайна за теб.

– Как “излизаш” от такъв спектакъл?

Десислава Минчева: Днес не можах да изляза
много, много му се развълнувах, може би и публи-
ката ми подейства много силно, защото усетих,
че и тя реагира… Сега ми се плаче даже. Преди
представлението се помолих: “Господи, дай ми си-

Сцена 
от “Аз, душата”

Scene from 
I, The Soul
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ла самата аз да се развълнувам, за да мога да
развълнувам другите!”

– Чул те е. Петре, според теб как върви спек-

такълът?

Петър Тодоров: Развива се добре, в смисъл, че
Деси наистина израства от представление на
представление. Като режисьор имам своите забе-
лежки, но хубавото е, че този път наистина успяхме
да създадем представление, което няма таван, кое-
то израства след всеки изминат път пред публика,
след всяко споделяне с публика. Другото много важно
нещо в този спектакъл е, че актрисата е съавтор,
защото тя влага абсолютно своите лични нагласи,
тя мотивира решенията на героинята със свои лич-
ни усещания. И това също е ключ към развитието на
представлението и в бъдеще. Когато пишех този
текст, наистина имах предвид двама души, които
живеят заедно. Буквално – един мъж и една жена. Кой
е кривият, кой е правият? Винаги единият обвинява
другия за всичко, което се случва между тях, никога
само единият не е виновен за това, че нещата не
вървят. Винаги има баланс и мисля, че в спектакъла
успяхме да изкараме и това – единият, който посто-
янно обвинява другия, че е бил неразбран, че е бил не-
дооценен, но в процеса на нещата, които му се случ-
ват, осъзнава, че това не е съвсем така.

– Пожелавам ви да разходите “Аз, Душата!” и

извън България. Ще имате ли проблем с езикова-

та бариера?

Петър Тодоров: Текстът вече е преведен и тя
ще започне да го учи, защото имаме вече предложе-
ния за един фестивал в Исландия догодина през май.
Между другото, сега говорих с четирима холандски
колеги, които присъстват тук на фестивала и спе-
циално ги попитах какво мислят за текста. Те каза-
ха, че въобще не им пречело, че текстът е на бъл-
гарски. Те го разбрали – и не само го разбрали, но и
го почувствали, усетили…

Десислава Минчева: Играя “Кокошката…” на
три езика. Но ето че в Исландия, където я играх, не
искаха да я играя на английски. Искаха да чуят бъл-
гарски, искаха да чуят различен език и абсолютно,
100% разбраха всичко. Но “Кокошката” е нещо различ-
но от “Аз, Душата”. Тук, мисля, че е важно да разби-
раш езика.

– Можеш ли с една дума да определиш този

спектакъл и себе си в него?

Десислава Минчева: О, не мога, не мога… Имам
необходимост да го играя, това е като някакъв вид
терапия, много е силно. Аз пожелавам на всички
актьори да им се случи да играят нещо такова. Но
мисля, че не на всеки актьор може да му се даде та-
кава истинска възможност да се чувства творец.
Наистина творец. То е като една картина...

– А ти, Петре, с една дума?

Петър Тодоров: Пътуване. За мен този спек-
такъл е пътуване към самия мен. И като човек, и ка-
то професионалист, който страшно много обича
това, което прави. Пътуване...

Ñ Åëçà Ëàëåâà - ðåæèñüîð

– Доволна ли си от представянето на “Сне-

жанка” на фестивала?

– Доволна съм, че съм тук, че има хубава атмос-
фера, че представлението мина прилично... Доволна
съм, че малки деца гледаха притихнали, следяха и ня-
как си уцелваха тези паралелни моменти на хумор и
на тъга, отделно от възрастните. Възрастните,
като една фестивална публика, бяха настроени да
усещат вътрешния хумор на текста, но и децата
бяха добър партньор.

– Какво искаше да “извадиш” от текста и да

го подадеш на публиката?

– Може би осмислянето на понятието “красота”,
което е доста изядено в нашето съзнание и преекс-
понирано през едни съвсем други функции. Днес дру-
ги неща се смятат за красиви. Разсъжденията за-
едно с артистите върху различните аспекти на по-
нятието “красота” ми бяха най-интересни.

– Живеем във време, в което шества “наложе-

ната” красота – миски, модели, “барбита”...

– Не обичам директните аналогии, но истина е,
че и това е стояло в главата ми, но и друго – никой
не говори за красотата на душата като едно дос-
татъчно силно понятие, към което човек да се изг-
ражда, да се възхищава, да се стреми или да отчи-
та. Тази приказка всъщност точно заради това е
оцеляла, защото тя разсъждава за тези стойности.
Не е случайно, че джуджетата са грозни. Те не са
грозни просто заради смешност, те са еманация на
вътрешната красота... Отмахваш външно красиво-
то и… какво остава?

– Кои са трудностите при разработването на

класически сюжети, които са познати на всички

поколения? С какво се съобразява режисьорът,

когато всеки влиза в салона със своята изграде-

на представа за приказката?

– За мен въпросът е много важен, защото препо-
давам куклена драматургия в НАТФИЗ. Наистина
много ме занимава, даже в края на годината правим
адаптация на класическа приказка. Важно е онова
“важно нещо”, онзи смисъл, който е пренесъл приказ-
ката през вековете, онова, което кара хората да се
вълнуват и да я разказват, преразказват, обогатя-

Сцена от
“Госпожа
Фантазьорка”

Scene from 
Mrs Fantasy
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ват, или да влагат вътре собственото си виждане,
да се запази. Иначе “осъвременяването” е по-раз-
тегливо понятие. Всъщност една качествена адап-
тация според мен е качествен съвременен поглед.
Без да “бориш” приказката, ако може.

Ñúñ Çäðàâà Êàìåíîâà - àêòðèñà, 
ðåæèñüîð è àâòîð

– Предлагаш среща с принцеса, която не отгова-
ря много на обичайните ни представи. Коя е твоя-
та принцеса Бум-Тряс?

– Тя е едно диване, тя не е лошичка, но е прека-
лено шумна и това е просто, защото иска да събу-
ди хората. И тази принцеса се появи за мен в един
момент, в който усетих, че с възрастта моето по-
коление взе да заспива и да се уморява. Мисля, че чо-
век малко като приближи трийсетте, преживява ня-
какъв катарзис и оттам решава накъде ще продъл-
жи – дали ще заспи, или ще се събуди отново за не-
що ново.

– Рутината, улягането, “заспиването” въпрос

на възраст ли е, или на дух?

– Е, на дух, със сигурност. Обаче житейските
обстоятелства с времето толкова се натрупват,
че в един момент те изправят пред избор и... Вре-
мето също тежи.

– В спектакъла поставяш и проблема родите-

ли–деца. Една шумна тинейджърка...

– ...с поспаливи родители. За които, когато прин-
цесата уж се превръща в крокодил, това е без зна-
чение, щом крокодилът е по-тих.

– Използваш класическия модел на приказката,

но го изпълваш с друго съдържание.

– Интересно ми е да иронизирам ситуациите.
Класиката се е доказала, тя има абсолютно влияние
върху децата, тя има даже много дълбоки психоло-
гически механизми, с които им влияе и които дори
ние докрай не осъзнаваме. Моделът е чудесен, оба-
че забелязвам, че на децата не им стига езикът, ве-
че трябва да говорим на техния език, да вкарваме
неща от тяхното съвремие – интернета, мотори-
те, рок музиката. В крайна сметка, защо не!

– Работещи за децата, въобще можете ли няко-

га да остареете, да престанете да се “вдетинява-

те”?

– Не. Но трябва да се контролираме, защото
вдетиняването след 30-годишна възраст вече изг-
лежда малко страшно.

– Когато избираше образите на кандидатите

ґ, защо се спря на персонажите – хипохондрика,

мързеливия, заетия, поспаливия?

– Това са многото лица на един мъж. Беше ми
много трудно да намеря такива качества, които да
не са лоши – не е лошо човек да е поспалив, или друг
да е досаден всезнайко. Тя не ги отблъсква, защото
те са лоши, те са смешнички и със сигурност ще си
намерят половинката в живота, но тя просто тър-
си някой шумен като нея, някой, който иска да съ-
бужда хората... И го намира в крайна сметка.

– Това е още една “изневяра” на класическата

приказка, където жената стои абсолютно ста-

тично и чака да бъде спасена или спечелена. А

твоята принцеса тръгва сама да го търси. И те

се срещат на пътя.

– То така става в живота и в това феминизира-
но общество. Истината е, че ние, жените, постига-
ме мъжете си напоследък, нали?

– Много се радвам на най-новия ти, както каз-

ваш, “проект” – осеммесечният син Калоян, кой-

то в момента спи в количката до нас...

– ...най-важният проект...
– Да е жив и здрав. Той по някакъв начин ще те

мотивира ли да продължиш да работиш за деца-

та?

– Ооо, много е различно. Не съм си представяла,
че е толкова различно. Бях се отделила от кукления
театър, започнах да пиша за възрастни, даже една
моя пиеса  излезе в театър “Възраждане” в края на
миналия сезон – “Когато рокът беше млад”. Общо

взето бях изневерила тотално на кукления театър и
когато се роди малкият, си помислих, че трябва да
направя нещо заради него, за да се докосна до това,
което съм била толкова дълго време. И си казах, че
ще се забавлявам с този “проект” и като че ли за
първи път напипах адреса за детско представление.
Просто с най-малко усилия се получи наистина детс-
ко представление, децата много го харесват и се
надявам той да отрасне, за да го гледа с по-разбира-
щи очи... Така че заради него е. Не зная колко още
куклени представления ще правя и дали ще правя, но
за този той е причината.

– Пожелавам ти следващата година, като дой-

Сцена от
“Сънувах как
парченца от
луната падат
като перца”

Scene from 
I Dreamed That
Pieces of the Moon
Were Falling Like
Feathers

Сцена 
от “Жабокът цар”

Scene from 
The Frog King
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деш тук, да имаш още един “проект” налице, за-

щото мотото на фестивала е “Двама са малко –

трима са много”.

– Супер!

Ñ Õðèñòèíà Àðñåíîâà - ïðåäñåäàòåë 
íà æóðèòî, ðåæèñüîð, äèðåêòîð íà ÄÊÒ-Áóðãàñ

– Какво беше нивото на 17-ото издание на

фестивала?

– Бих казала, че не се различава много от пос-
ледните няколко години. Нямаше изненади и в двете
посоки – и за по-лошо, и за по-добро. Винаги има 1–2
спектакъла, които се отличават, винаги има 1–2,
които се чудиш защо са влезли в селекцията, но то-
ва е един фестивал, който си е на ниво – нормално,
средно.

– Какви бяха критериите ви, когато обсъж-

дахте кого да отличите?

– Понеже целият фестивал някак си мина под мо-
тото “приятели”, ние гледахме наистина с много
добри очи всички спектакли и решихме да сме мак-
симално искрени, освен професионалния ни поглед,
да го има и този поглед, как да кажа, на добронаме-
рения зрител. И много се радвам, че всеки ден бях-
ме почти единодушни в това какво си струва да бъ-
де обсъждано и какво – не; и мога да кажа, че сигур-
но това беше най-кратко заседаващото жури. Тол-
кова единодушни бяхме в оценките си. Имаше един
момент, в който се колебаехме дали да присъдим по-
вече награди, или не, но се обединихме около идеята,
която аз казах при закриването, че имаше спектак-
ли, на които визията много ни харесваше, радваше
очите ни, в други спектакли имаше хубави мисли, ко-
ито провокираха съзнанието ни, но два бяха спек-
таклите на този фестивал, които ти грабват ду-
шата и вълнуват. И всъщност ние наградихме тези
два, и само тези два спектакъла.

– Само защото грабват душата?

– Да, защото ми се струва, че това, което е
много важно за нашето време, е изкуството на те-
атъра да докосва зрителя. Това е най-важното спо-
ред мен и според това жури – отношението към
публиката.

– Прави впечатление, че високата ви оценка

са заслужили спектакли, които не са за най-малка-

та възрастова група.

– Това беше болезнената тема при обсъждания-
та ни. Мъчно ни е, че е така. Но това не е от фак-
та, че не сме харесали нищо детско. Нормално е за
един възрастен зрител да хареса това, което му е
по-близко, в което темите са по-сериозни. Но ако се
беше появило някое малко бижу за деца, щяхме да го
отличим. Много го искахме. Просто така се случи
на този фестивал, че при толкова разнородни спек-
такли – от чисто детски, наивни теми и сюжети до
едни доста философски обобщения – трябваше да
се абстрахираме и да търсим истината. Оценявах-
ме цялостното въздействие – спектаклите, в кои-
то хармонията най-много е постигната от всички-
те компоненти.

– Значи, ако говорим за съвременното ниво на

кукленото изкуство, можем да отчетем, че този

фестивал показа липсата на свежа мисъл към

спектаклите за деца? Защото всеки фестивал,

освен празник, е и сверяване на часовниците, усе-

щане докъде сме стигнали...

– По-скоро не можем още да усетим нашето мла-
до поколение. Допитахме се как е протекъл про-
цесът при одобряване и отхвърляне от детското
жури. Спектакълът, който те избраха, наистина
беше най-зрелищен, с най-много въображение, но в
същото време ние, журито, си знаем, че това е
спектакъл, както един член на журито много добре
каза, тип “МакДоналдс”. Мисля, че определението е
много добро, защото това е уличният театър с ди-

ректния контакт, с едни директни взаимоотноше-
ния, без да се налага на децата да мислят. Което
пък, мисля, че е наша отговорност, на режисьорите
и на създателите на детски спектакли, да могат да
ги издигнат една стълбичка по-нагоре.

– Забавлявайки се, да мислят.

– Да, да ги накараме и да мислят, и да развиват
чувствителност и сетивност към нещата, които
ги обграждат, като се забавляват. Това е мое лич-
но мнение, разбира се, но ние сме длъжници на деца-
та си. Осъзнавам, че наистина много често режись-
орите, виждам сега и младите между тях, се зани-
мават повече със собствените си проблеми, откол-
кото с проблемите на децата, и смятам, че това
наистина е нещо, за което си струва да помислим.
То се забелязва на фестивалите в последните ня-
колко години. Но, повярвайте, наистина е вярна
мисълта, че за деца се работи като за възрастни,
само че много по-трудно.

Ñúñ Çëàòè Çëàòåâ - ðåæèñüîð

– Защо се спря на “Папагалчето Рони”?

– Първо, аз много харесвам Борис Априлов като
разказвач, който умее чрез езика на детето да раз-
казва за сериозни неща от живота. Големите проб-
леми на възрастните са големи проблеми и за деца-
та. Не можем да ги изключим, защото живеем заед-
но. И точно това разглежда Борис Априлов в “Папа-
галчето Рони” – моралните човешки проблеми за
приятелството, за откровеното, за истинското

Сцена от
“Трагедията
Макбет”

Scene from 
The Tragedy of
Macbeth
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общуване, но с език, който е разбираем за детето.
Авторът умее с едно намигане, под формата на ше-
га, под формата на игра, закачка, да се докосне до
жизненоважни проблеми. Това е пиеса, различна от
всичко, което е писал, различна от неговия “Лиско и
приятели”. Тук е твърде лиричен, а не така шеговит
и закачлив, и сатиричен, както в другите му неща...

– ...и малко тъжничък...

– ...не, просто е лиричен. Вижте, Джани Родари
казва: “Както разсмиваме децата, така трябва да
ги научим и да плачат.” Вярно е, че има страдание и
в тази пиеса – страданието за раздялата, страда-
нието за приятеля и т.н., но то е поднесено под ед-
на поетично-лирична форма, така че децата не тъ-
гуват, а напротив, вие чухте как реагираха в сало-
на.

– Какво за теб е най-важното, за да постиг-

неш диалога с малката публика?

– Да докоснеш проблема, който вълнува и дете-
то. А един от основните проблеми на детето е при-
ятелството. Вие знаете как страдат децата за
приятеля си, дори когато си удари крачето, дори ко-
гато си скъса дрешката, когато си спука топка-
та... Детето страда за това. Защо възрастните
не страдат по този начин за своите приятели, а ги
използват за своя изгода? При децата това го няма.
Те страдат, когато техният приятел е попаднал в
беда.

– Съобразяваш ли се с това, че днес расте дру-

го поколение деца, които, от една страна, са по-

информирани, от друга, много неща не знаят. Без

да престават да са искрени?

– Мисля, че една от задачите на хората, които
се занимават с изкуство за деца, е, доколкото е
възможно, да измъкваме децата от технократизма,
от комерсиализма и да насочваме тяхното битие
повече към емоционалните преживявания, към кра-
сивото в живота. Децата се сблъскват от най-ран-
на възраст, още на улицата, с достатъчно грозо-
тия. Театърът е мястото, където децата могат да
се докоснат до красивото, лиричното, поетичното.
Мисля, че това е наше задължение, това е нашата
работа. Не зная доколко се разбира, но тя е инвес-
тиция в бъдещето. Това, което ние предлагаме ка-
то естетика, като морални измерения на децата,
то се складира някъде в тяхното съзнание и в нез-
наен ден, в незнаен час се превръща в тяхно пове-
дение. Затова мисля, че работата ни е много отго-
ворна и много сериозна. Да, наистина децата тряб-
ва да се смеят, децата трябва да изживеят исти-
нски своето детство, но и да им подсказваме, че
животът не е само в розово. А ние често ги щадим
и им спестяваме от болката и истината и когато
станат на 18–20 години, те са абсолютно разоча-
ровани. Трябва отрано да им внушим, че има и дру-
го…

Ñ Ðóñëàí Êóäàøîâ - ðåæèñüîð (Ðóñèÿ)

– С какво те заинтригува този разказ?

– Тази история сама по себе си е за душата. И е
толкова простичко разказана от Толстой. У някои
хора душата е будна и вечно търсеща, а у други въ-

обще не се среща. Често се случва и така, тя да по-
гине преди физическата смърт. И тогава какво ос-
тава? В сравнение с тези – бездушните хора, у жи-
вотните има повече душа и Толстой допуска, че
именно тя ще бъде наградената на прага на вселе-
нския мир, какъвто и да си го представя човек. Пре-
ди време в Русия това беше много известен спек-
такъл с Лебедев в главната роля. Игра се няколко
сезона. След тази постановка обаче никой не се
обърна повече към това произведение. Но мина вре-
ме и аз реших да го поставя в БТК в града, в който
живея. Не мога да определя точно какъв е бил ре-
жисьорският ми подход в процеса на работата. Аз
съм от друго поколение – поколението на перест-
ройката, която предложи нови ценности, но мисля,
че за разбирането на тази история няма значение
от кое поколение си и какви са ти възгледите. Нор-
мално е те да са различни, но срещата с тази
творба издига човека на едно мистично, митологич-
но ниво, движи го в пространството на мита и той
е над времето. Не зная дали това е добро, или лошо,
но така се получава, защото тук не се набляга на
социалните потребности, тази история е само за
душата... За страданията ґ, за преживяванията ґ,
за загубата ґ... Много е трудно да определя жанра,
но все пак бих го назовал “Хроника на спасението на
една душа”. Навярно има нещо повече, по-висше у чо-
века и ако той го открие в себе си, има възможност

Сцена от
“Малкият принц”

Scene from 
The Little Prince
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да се разтвори в живота... Въпреки че разказът е за
душата на един кон, не помня кой беше казал, че
всички хора сме малко или много коне. Нас ни впря-
гат, яздят, дърпат ни юздите, шибат ни с камшици,
надпреварват се с нас и побеждават на наш гръб.
Когато поставях спектакъла, в началото нищо не
разбирах. В края му не разбирах още повече, но той
вече живее свой самостоятелен живот и не ми при-
надлежи. Той сам се развива и аз все по-малко знам
за него и това е истината. Пуснал съм го да пре-
пуска на воля.

Ñ Ôåðíàí Êàðäàìà - àêòüîð (Èñïàíèÿ)

– Как изглежда животът на хората и взаимо-

отношенията им от тази позиция (откъм обув-

ките)?

– Мисля, че светът на обущарите е много богат
на впечатления, макар и на пръв поглед да не изг-
лежда така, защото те работят най-често сами
или само с някой помощник в малки невзрачни ате-
лиета. Всъщност обаче те разбират много неща за
човека от обувките, които той им е оставил за поп-
равка, защото обувките наистина могат да разказ-
ват истории. Обувките на една балерина или на
един танцьор например говорят за едно, а тези на
някой чиновник говорят за друго. Обувката винаги
издава начина на живот, защото обикновено дреб-
ните неща ни казват най-важното за големите не-
ща. Разбира се, нужно е и въображение. Ето, аз взе-
мам обувката на някой в ръка, започвам да си фан-
тазирам и така създавам цял свят около нея. Напри-
мер обувката на един майстор на танго. В Аржен-
тина, както знаете, тангото е танцът на любов-
ната мъка или на несподелената любов, мъжът

страда... и неговата обувка също ще бъде тъжна –
тя усеща мъката на собственика си. Обувката е
като човешката ръка – ако погледнете ръката на
някой човек, ще разпознаете дали той свири на пиа-
но, дали работи на полето, дали е силен, дали е стар.
Същото е и с обувката.

Сцена 
от “История 
с обувки”

Scene from 
A Story with Shoes

– Човекът ли определя характера на обувките,

или обувките определят характера на човека?

– Със сигурност обувките определят характера
на човека – поне в моята история. Те могат да раз-
кажат откъде идва човек, накъде отива и какво
търси. В моя спектакъл всяка обувка носи свой ха-
рактер – когато човек иска да се забавлява, той
слага ведри, весели обувки, когато е мрачен, избира
тъмните, сериозни обувки.

– С какви предмети предпочитате да работи-

те като актьор?

– В този случай използвам всички възможности
на обувките и дори си позволявам да модифицирам
някои. Всеки предмет може да бъде използван ус-
пешно, ако в него се вложи душа.

– Какви обувки обичате да носите самият

вие?

– Обичам отворените обувки, защото с тях мо-
га да се разхождам необезспокояван и ме карат да
се чувствам свободен. (Смее се и показва един сан-
дал.)

Ñ Âèêòîð Áîé÷åâ - äèðåêòîð 
íà ÄÊÒ-Ïëîâäèâ

– Какво беше нивото на 17-ото издание, с как-

во ще се запомни?

– Смятам, че това е фестивалът, който успя да
съсредоточи изключително много усилия от страна
на всички да представят най-доброто. Говоря не са-
мо за българските театри, говоря и за театрите
от чужбина. И тези усилия доведоха до това, да има
спектакли, които беше удоволствие да гледаш, да
има спектакли, които с размисъл те карат да
чувстваш. Според мен 17-ото издание е стъпка на-
горе, което изисква и отговорност за следващото,
т.е. следващото да не бъде по-слабо. Почвам да си
мисля, че наистина е много трудно за една година
да успееш да направиш спектакли, които си заслу-
жават фестивал, това почва да се усеща, тъй ка-
то нашите театри не са с голям персонал, в който
да има някакво сериозно разделение на отговорнос-
тите. Тук няколко души правят по няколко неща на-
веднъж и смятам, че политиката на свиване на
средствата под този, бих казал, санитарен мини-
мум ще доведе до обезличаване на българския кук-
лен театър. Както и обединението му евентуално с
някаква драматична структура, която някои хора
лансират...

– Има ли такива настроения тук?

– Не зная дали има такива настроения, но са
правени такива театри и досега нито един от
тях не е успял да покаже, че целеустремено се
опитва да запази изкуството за най-малките в
достатъчно висока художествена степен. Всичко
е в главите на тези, които управляват държавата,
и аз не съм видял, откакто съм директор на те-
атъра – от 1996 г., правителство, което да поста-
ви културата като приоритет. Може би това пра-
вителство в известна степен си постави като
приоритет възстановяването на театралните
сгради, това личи на много места и този ми-
нистър основно за това се е преборил, успял е да
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издейства много повече пари от предишните за
такива разходи.

– Ти си против едно евентуално бъдещо обеди-

нение на драматичния и кукления театър, смя-

таш, че това ще наруши не само независимостта

на кукления, но ще пострада и продукцията му?

– Аз съм категоричен, че там, където това е
направено, не е довело до успех, напротив, довело е
до много слаби резултати, специално за кукления
театър. Кукленият театър няма как да не влезе в
сянката на драматичния, а под сянка всяко цвете
вехне. Според мен просто трябва да се реши (и то-
ва е политическа отговорност) дали това е необхо-
димо и дали то трябва да се финансира. Видяхме
руските спектакли, видяхме руските театри, те
наистина се чувстват свободни да творят в най-
различни посоки. Има, разбира се, в това една опас-
ност за спокойствие, но смятам, че има и дос-
татъчно механизми, които да предпазват от него.
Говоря за механизмите, изработени в Западна Евро-
па, за проектите, за даването на делегирани бюд-
жети за определен брой години. И след това отно-
во преглед на програмата и префинансиране или не-
финансиране, в зависимост от резултатите. Пред-
стои според мен преоценка на необходимостите и в
сферата на нашата работа, и в сферата на целия
сектор “Култура”, както сигурно и в образованието,
както сигурно и в здравеопазването, и на много,
много места, но, пак казвам, поемането на отговор-
ност за това е политически въпрос.

– Прави впечатление, че доброто ниво държа-

ха, а и журито го оцени, спектаклите за възраст-

ни, или поне за деца над 16 години. И “Аз, Душата”,

и “Холстомер” са за определена възрастова група,

която не са най-малките. Сякаш кукленото изку-

ство за най-малките тук не направи впечатле-

ние. Продължаваме ли да бъдем длъжници на деца-

та?

– Смятам, че това е резултат от икономическа-
та политика на всеки театър – да успее да напра-
ви заглавие, което да се хареса на учителките, за

да може то да бъде продавано, мултиплицирано
многократно и съответно от него да има финансова
изгода. Тук се разкъсва единството на желанието
да направиш най-доброто и желанието въобще да
можеш да направиш нещо. Пак казвам, това е иконо-
мически проблем, който, така поставен, както е в
момента, води българския куклен театър към една
депрофесионализация на трупите, към една депро-
фесионализация на целия процес. Театър като Бур-
гаския не е направил спектакъл за този фестивал,
Добричкият театър не е направил спектакъл за то-
зи фестивал, Кърджалийският също не е направил,
както и Сливенският театър, тоест дефицитът в
повечето от театрите е именно икономически.
Разбира се, можем да потърсим и творчески причи-
ни, липса на провокация в търсенето, друго ниво на
взаимоотношенията публика–творец. Тук явно има
нужда от допълнително разбирателство. Това е
доста сложно и е по-скоро работа на теоретиците
да намерят зърното на проблема, но от практика-
та мога да кажа, че в желанието си да не спре те-
атърът работа – да си плати тока, водата, всички-
те консумативи и да направи постановка, – значи,
ти правиш постановка с онова, което ти е остана-
ло. Затова няма да се получат такива спектакли,
които да можеш да причислиш към високото майс-
торство, ако работиш с това, което ти е остана-
ло. Или влагаш всички усилия – финансови, потенци-
ала на актьорите, режисьорите и целия театър, за
да направиш най-доброто, или не го правиш. И на
този принцип по-добре е да не правиш нищо.

– Тази година приложихте нов подход на селек-

ция на принципа на “Аскеерите” – самият домакин

и творческият състав - трупата, да решават кой

да им гостува. Смяташ ли да се придържаш към

тази схема и смяташ ли, че тя е достатъчно

ефикасна, за да доведе тук най-доброто?

– Значи, довеждането на най-доброто не е въп-
рос само на селекция, а и въпрос на ресурс и въз-
можности да се посрещнат едни сложни трупи, ка-
то тази примерно на БТК, и да им се предложат ус-
ловия, за да реализират своя продукт. Тоест тук
става дума за съвършено други изисквания, но на-
истина тази година за първи път изпробвахме ко-
лективната селекция – така тук малко изчезва
отговорността на единия човек, който трябва да
допусне или да не допусне въпросния спектакъл. Но
го направихме с доброто желание наистина в по-
голям кръг от хора да преценим какво би било лю-
бопитно да се види от пловдивската публика и от
колегията в това издание. Нямаше нищо преднаме-
рено и смятам, че успяхме да подберем наистина
много любопитни спектакли. Имаше много други,
които бяха също толкова и даже по-добри, но не ус-
пяха да дойдат, защото изискваха много по-големи
финансови усилия. Тоест подбрахме наистина въз-
можното в дадения момент и аз мисля, че такава
селекция е напълно допустима. Спомням си, когато
беше селекционер Румен Рачев, на същия принцип
всички гледаха всичко и накрая той се подписа под
нещо, което бяха направили всички. Няма проблем
да впишем в днешния случай или Лео Капон, или мен,
или Соня Ботева, или Румен Караманов, или Ива Ве-
ликова, т.е. един доста голям състав, който гледа-

Сцена 
от “Аз, душата”

Scene from 
I, The Soul
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ше спектаклите и казваше: “Да, това е много ин-
тересно, струва си да дойде, това дайте да го сло-
жим по-назад, да видим после дали да дойде.” В то-
ва отношение може би можехме да направим по-
прецизен подбор, мисля си, че можеха да не бъдат
16, можеха да бъдат 15 или 14 заглавия със същия
успех, или даже по-добър.

– Не като директор, а като зрител на теб кой

спектакъл ти остана в очите?

– Абсолютно съм съгласен с решението на жу-
рито. В двата отличени спектакъла виждам едно
изключително важно нещо – театърът като
действие на духа и тялото. И в двете постановки
това беше показано по най-красивия, най-театрал-
ния, най-искрения и добрия начин; смятам, че това
беше пример за това как трябва да се прави те-

атър. Правенето на театър е жертва, то е сак-
рално жертвоприношение на себе си, на своите ин-
тереси и на това да постигнеш нещо повече за
другите, и то – в нашия случай – не веднага, а след
време. Театърът, кукленият, дава така наречения
от Ешуа Бело екзистенцминимум за разбиране на
изкуството и в годините увеличава възможности-
те на детето с чисто символични и семиотични
изрази да разбира нещо само по аналогия. Тоест
това е една от мисиите на кукления театър и ако
едно общество е лишено от хора, които извъ-
ршват тази мисия и я вършат по най-добрия начин,
то си мисля, че това неминуемо ще окаже влияние
върху самото общество след време, когато порас-
нат неговите деца.

Програма
Program

17 септември

14,30
Самодивски мотиви. Театър

“Цвете”, София. (Пред Народния
театър “Иван Вазов”.)

15,30
Откриване на фестивала. Те-

атър Нария Инри Магария (НИМ),
София и театър МИМ, София.
(Пред СКТ.)

16,00 и 19,30
Моцарт Препостеросо от

Нола Рае. Нола Рае – Мим Те-
атър, Лондон, Англия. Режисьор
Джон Моват. Сценография Ма-
тю Ридаут. Моноспектакъл на
Нола Рае. (В МГТ “Зад канала”.)

16,30 и 19,00
Музикалната кутия. Театър

за анимация, Познан, Полша. Пре-
вод Алиша Рубалко. Адаптация,
режисура и текстове за песни
Януш Рул-Кристиановски. Сце-
нография Юлия Скуратова. Музи-

V ìåæäóíàðîäåí êóêëåíîòåàòðàëåí ôåñòèâàë “Ïàíàèð íà êóêëèòå”
V International Puppet Festival “Puppet Fair”
17-22.9.2008, Ñîôèÿ/Sofia, Bulgaria
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Организатори: Столична Община и Столичен
куклен театър

Адрес за контакт: България, София 1000, ул.
“Ген. Гурко” 14

Address: Bulgaria, Sofia 1000, 14 “General Gurko”
str.

Телефон: 00359 2 987 72 88
E-mail: fest@sofiapuppet.com
Web: www.sofiapuppet.com

ка Робърт Лучак. Хореография –
Владислав Яниски. Участват Да-
нута Рей, Елзбиета Вергзун,
Силвия Зайковска, Артур Романс-
ки, Марсел Горниски, Марек А. Ку-
рис, Марсин Рул-Кристиановски.

17,00 до 18,30
Улично шествие. Знаменос-

ци-акробати от Нарни, Италия.
17,30
Полска дървена кукла. Отк-

риване на сценографска изложба.
Куратор Яцек Загаевски. (Във
фоайето на Театър “София”.)

21,00
Барабани за танц (и). Те-

атър на куклата и актьора, Опо-
ле, Полша. Сценарий Кристиан
Кобулка, Мариола Ордак-Касзоро-
вска и Лукаш Шмид. Режисьори
Кристиан Кобулка и Мариола Ор-
дак-Касзоровска. Сценография
Ева Фаркасова. Хореография
Ясек Гебура. Музика – Перкур-
сорс. (Пред езерото “Ариана”.)

21,00
Лудостта на деня. Уличен Те-


