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Но не. На тазгодишния Панаир на куклите тра-
гедиите бяха само в кавички и се случиха единстве-
но благодарение на ДАЦКТ “Образцов”, Москва.

Останалото, което видяхме през шестте дни,
бяха все успехи и поуки. И въпреки крайно нефести-
валното време навън, което съкрати в пъти числе-
ността на зрителите на уличните спектакли, въз-
дишката на облекчение, изтръгнала се от организа-
торите на финала, бе и израз на несъмнено задово-
лство от безспорно отлично свършената работа.

Но момент. Улични спектакли ли казах? В пове-
чето фестивали, на които съм присъствала, те ми-
нават някак между другото – като част от съпът-
стващата програма. Обикновено са кратки, пъстри
и неангажиращи, чаровни като театър “Цвете”, ко-
ито откриха Панаира тази година.

Думата ми бе за съпътстващите спектакли – е,
случайно или не, един от тях се превърна в малко
гвоздейче в програмата – когато събереш мисъл,
умение, желание и любов и дадеш празни кофи на три
талантливи момчета, неминуемо получаваш спек-
такъла “Drums for dance(s)”. Освен че правят изклю-
чителна музика, изпълвайки “празнотата” на импро-
визираните си музикални инструменти, поляците
от “Театър на куклата и актьора” разказват много
грамотно една позната история – за сътворението
на човека, за обичта и всичко онова, което ни се
случва ежедневно и изглежда сякаш недостойно за
внимание. Но което е наситено с толкова много и
така силни емоции, че не смееш да мигнеш, гледай-
ки спектакъла – но не за да не се срещнеш с бяла-
та смърт (студено е, да, много е студено!), а за да
не изпуснеш момента, в който на сцената поредно-
то лице ще падне и под него съвсем логично ще се
появи собствената ти физиономия.

Изстудували почти всички външни прояви, е вре-
ме да се приберем на топло в салона и да обърнем
подобаващо внимание на селекцията. А тя всекид-
невно ме изправяше пред страха, че това, което
съм гледала днес, може да се окаже най-доброто. И
тогава идваше следващият ден от Панаира и се
оказвах подвластна на същите страхове, но по по-
вод на други спектакли – и така, чак до финалния
понеделник.

Първи в спектакъл “на закрито” излязоха поляци-
те от Познан със спектакъла “Музикалната кутия”,
създаден с невероятно професионално отношение
към детайла. Това е постановката с най-съвършено
художествено осветление, която някога съм вижда-
ла (не само в кукления театър, говоря за сценични-
те изкуства по принцип). Въпросното осветление
заедно с костюмите, притичали до сцената на СКТ
от 20-те години на XX век, създадоха ефекта на
ретрокартичките толкова убедително, че аха-аха
да реша, че искам да се върна в младостта на пра-
баба ми. За постоянно. Брилянтно изпипана хореог-
рафия, прекрасна музика, атрактивна сценография,
отдадени и готови актьори... Да, липсваше извес-

Ìàëêè òðàãåäèè è ãîëÿì Ïàíàèð
Åëè Áàêàëîâà

тен синтез между отделните елементи, но съм
склонна да простя на поляците, обвинявайки себе си
и ограничените си познания по техния език.

Моцарт! “Моцарт препостеросо”! Моноспек-
такълът е невероятно трудоемък, изисква чудовищ-
но количество енергия от актрисата и съчетава в
себе си пантомима, буфонада, изключително чаров-
ни кукли и, разбира се, прекрасната музика на ком-
позитора. Напомни ми на “Шекспир – пълни съчине-
ния” – направен с истинско майсторство, с намиг-
ване към цялата свръхсериозност на образа, но и с
много уважение към гения, който твори още от
люлката (буквално) и дъвче перата, за да чеше по-

никващите зъбки. “Моцарт препостеросо” е вихрен.
Това е думата. Детството на композитора, експло-
атацията на таланта му, годините на първите ус-
пехи, отношенията му с жените, алкохола и публика-
та, ранната му смърт – всичко това изживяно на
сцената от очарователната Нола Рей, която оста-
вя впечатлението за странна смесица между Бени
Хил, Роуън Аткинсън и гениалния Моцарт.

Намигването към класиката продължи и в “Голя-
мото кихотене” – не можах да скрия разочарование-
то си от факта, че явно трябва да дойдат панаир-
ни дни, за да се напълни залата, когато се играе та-
зи (без)крайно противоречива постановка. Тримата
актьори обаче за пореден път доказаха, че понякога
се налага да играеш и “на въпреки”, като това ни
най-малко не накърнява достойнствата на спек-
такъла. Разбира се, не липсваха някои дребни техни-
чески гафове, но вярвам, че зрителите, залутани
между Бекет и Сервантес в текста на Мария
Станкова и поразени от сценографията на Марие-
та Голомехова, едва ли са забелязали малките
несъвършенства.

Далеч не толкова малки бяха недостатъците в
едно друго класическо произведение, представено
на “Панаира на куклите” – американците от Кали-

Сцена от
“Музикалната
кутия”

Scene from 
The Music Box



61áðîé 2/2008

форнийския университет “Санкт Бернардино” смело
опитаха да съберат историята на Одисей в по-мал-
ко от час и, трябва да призная, че колкото повече
навлизах във въпросния експеримент и се удивлявах
от елементарността на случващото се, от наиви-
тета на текста и самоувереността на актьорите,
толкова повече ме заливаше вълна от гордост, пре-
дизвикана от българските студенти, представящи
се на фестивала – абсолвентите от класа на доц.
Жени Пашова, които играха в последните два дни.

В известен смут ме хвърли и “Аз, Душата” –
спектакъл, предварително обременен с твърде го-
леми очаквания; спектакъл, за който се говори
твърде много. Въпреки интересната идея обаче, чу-
дото не се случи – основно поради плоския текст и
въпреки очевидните усилия на Десислава Минчева и
впечатляващата кукла, дело на Ханна Шварц. Голе-
ми въпросителни остави и подборът на музика, за-
щото макар Перголези да бе несъмнено отличен из-
бор за подобен сюжет, то дуетът на Анелия и Ми-
ро, използван като рамка на спектакъла и народна-
та песен, появила се от нищото (вероятно като ре-
веранс към Център за изкуства “За Родопите”), бя-
ха подозрително странна и не особено добра комби-
нация.

Спектаклите за деца оставиха противоречиви
впечатления, тъй като бяха разпиляни из почти
всички точки на координатната система – ако
“Малкият Мук” и “Румето и старият лъв” въплътиха
класическото куклено изкуство в най-чистия му съ-
ботно-неделен детски вид, то “Красавицата и звя-
ра” бе един съвсем недетски спектакъл с брилянт-
на сценография с ясен център и смели решения, за-
пазена марка на Силва Бъчварова и Васил Рокоманов
– пореден щрих в катартичната линия, която
ДКТ–Стара Загора следва в последните си спек-
такли. Ако “Малката фея” провокира детското въ-
ображение с разнообразието на кукли и изразни
средства, то “Принцесата и свинарят” бе един
компромисен спектакъл с неясна идея, подценяващ
възможностите на децата да разбират случващо-
то се.

За разлика от него, спектакълът “Хотел “Краб”
успя да привлече вниманието на зрители от всички
възрасти и бе отлична демонстрация как със сред-
ствата на нямото кино, съчетани с уникална музика
и игра с пространството и перспективата, може да
се получи изключително позитивен резултат, оста-
вящ приятно впечатление за високо майсторство и
иновативност.

Осем години. Толкова време трябваше да чакам,
за да видя Спектакъла. Не, грешка. Да видя Човека.
В две последователни вечери се насладихме на Пуш-
киновите “Малки трагедии” (“Скъперникът рицар”,
“Каменният гост” и “Моцарт и Салиери”), предста-
вени от ДАЦКТ “Сергей Образцов”, Москва. Боя се,
че клишето с насладата е неточно и безпомощно,
тъй като благодарение на Андрей Денников станах-
ме свидетели на еманацията на онова, което може
да бъде описано само с една дума – съвършенство.
В контекста на рационалното 30-годишният руснак
оставя усещането за изключително интелигентен,
мислещ творец – не само като актьор и певец
(превъзходен контратенор, покрива много и различ-

ни партии и може да се похвали с отлична поста-
новка), но и като режисьор (да не говорим за прек-
расната музика, подбрана от него). Почти невъз-
можно е да направиш нещо толкова стойностно и
категорично като режисьор на такава възраст
(имайте предвид, че премиерата на спектакъла е
през далечната (вече) 2000 година, когато Денни-
ков е бил на 22, а с новите кукли, в създаването на
които той отново участва, представлението се иг-
рае от 4 години насам). Но да го изиграеш по подо-
бен начин означава само едно и, с риск да ви досадя,
ще го повторя – съвършенство.

“Малки трагедии” се оказаха титанично големи,
иззеха контрола над всяка емоция в залата и зато-
ва рациото ми се вижда крайно недостатъчно, ко-
гато се връщам към онази вечер. Денников остави
на публиката само възможността да се диви, въз-
хищава… и обича. Не мисля, че след края на марато-
нския “почти моноспектакъл” (с цялото ми уваже-
ние към Максим Мишаев, партньорът на Андрей –
един много адекватен Дон Жуан) имаше човек, ос-
танал равнодушен към онова, което руснакът де-
монстрира с удивителна лекота, а именно: вдъхно-
вение, талант, и… не, няма да потретвам. Истина-
та е, че колкото и нечестно да е лепенето на ети-
кети спрямо останалите спектакли, “Малки траге-
дии” се превърна в неоспоримото събитие на годи-
ната, а Андрей Денников си извоюва прозвището
“Детето-чудо на кукления театър”, като сюжетна-
та линия за Моцарт и Салиери в постановката има
твърде относителна заслуга за това.

След повторно изживяните емоции, които спек-
такълът на ДАЦКТ “Образцов” предизвика, е време
да се разделим с “Панаира на куклите” (и, както си
му е редът, да си пожелаем да се видим отново
след две години), но не и преди да обобщим видяно-
то. Селекцията бе събрала всички парченца от ед-
на истински ефектна мозайка, която шестдневна-
та програма постепенно подреди до пъстра, смис-
лена и много… куклена картина. Напук на сивото
време.
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