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В настроение за смисъл...
Пътувайки към началото на фестивала всички ча-

кахме нещо... Озъртахме се сред куклите и децата, сред
пълните винени чаши – беше ли някаква незадоволе-
ност, която всеки от нас мъкнеше от по-големия град?
Беше ли илюзията, че ще се появи нещо различно?

Искахме да сме очаровани...
Когато бях малка, всички куклени представления

ме омагьосваха. Отивах да се радвам на приказното
и необяснимото и си мислех, че то не може да бъде
обяснено. Поне не от мен... Днес, когато някои от
мислите ми излязоха от мъглата на неразбирането,
няма омагьосани – нито възрастни, нито деца...
Днешното детско въображение „се съревновава“ с
филмите и компютърните игри. Светът е станал
достатъчно шарен за детските очи и те нямат нуж-
да да гледат театър, за да задоволят любопитство-
то си. Освен ако „порасналите деца“ не ги омагьосат

¬ËÓÎÂÚ‡ —Ú‡ÌÍÓ‚‡

наново...
Малкият уютен салон на Ямболския куклен те-

атър приютяваше всеки ден по няколко пъти деца
от местните детски градини. Непослушните малки
хора вдигаха шум и наслояваха своите разкази върху
говора на актьорите.

Така беше всеки ден. Аз седях до някои от малчу-
ганите и „внедрена“ подслушвах детските им отзиви
за пейзажа пред тях. И се учудвах на сладкодумието
на неоформените детски звуци, които доста самоуве-
рено скучаеха: „Исках филм да гледам, ама учителката
каза, че трябва да дойдем тук?“ А друго дете отгова-
ряше, че „Да, наистина, изобщо не е готино това, ти
да знаеш каква игра намерих...“, и се залисваше да обяс-
нява изнамерената игра на приятелчето си, и забравя-
ше за сцената...

До края на фестивала не спрях да се чудя как умни
са всъщност децата, и защо възрастните им „про-
бутват“ безинтересни за тях, детски истории. И
открих – децата, както и някои възрастни (в случай,
че не са забравили как), се удивляват и възхищават на
тайнствеността и фантастичността, на това, кое-
то не могат да разберат веднага, за което ще спорят
или ще обсъждат с приятели след излизане от салона.
Повечето спектакли бяха разгадани веднага. Някои от
тях им доскучаха, други ги разсмяха, някои ги изплаши-
ха, но нито едно не ги плени. И мисля, че знам отго-
вора – децата още са способни да се удивляват, но
възрастните не знаят как да стигнат до тях... Да
„прочетат“ в душичката на това малко същество
какво жадува да види.

Какво очаква детето, когато пристъпи в театрал-
ния салон и той се стъмни? Ентусиазма на възрастни-
те – тези, които уж заради него са се събрали и реши-
ли с какво ще го омагьосват. Иска да усети, че те тър-
сят приятелството му, че „играят същата игра“. Че
го разбират и искат да се забавляват заедно с него.

Фестивалът започна обещаващо, но и студено, с
шествие по главната улица, сформирано от Духовия
оркестър на Ямбол, актьори от Ямболския и Хасков-

Катя Петрова (режисьор);
Кремена Бабачева (театровед);
Никола Вандов (театровед).

Награди
Awards
Голямата награда „Играещият чо-

век“ за най-добър спектакъл – не се
присъжда.

Награда за режисура – на Теодора
Попова за „Боклук с бъдеще“ на
ДКТ–Габрово.

Награда за сценография – на Маг-
далена Митева за „Приказка за ри-

баря и златната рибка“ на
ДКТ–Видин.

Награда за оригинална музика – на
Кристиян Бояджиев за „Приказка
в ръчичка“ на ДКТ-Сливен.

Награда за актьорски ансамбъл –
на участниците в спектакъла
„Приказка за рибаря и златната
рибка“ на ДКТ–Видин.

Награди за мъжка роля – на Алек-
сандър Караманов за „Приказка в
ръчичка“ на ДКТ–Сливен и на Ти-
хомир Добрев за „Малката фея“ на
ДКТ–Кърджали.

Награда за женска роля – на Жу-
лиета Николаева за „Ябълково-
змейска приказка“ на ДКТ–Ямбол.

*
Наградата на името на „Георги

Митев“ (която не се присъжда от
журито, а от близки на патрона
на кукления театър в Ямбол) – на
спектакъла „Другото Аз“ и на
ДКТ „Георги Митев“–Ямбол за
организацията на фестивала.

Награда на Детското жури – на
спектакъла „Другото Аз“.

Маска от
Ямболско

A mask from the
Yambol

Улично шоу в
Ямбол

A street show in
Yambol
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ския театър и момичета от Детска градина „Пламъ-
че“. Минувачите не се усмихваха, а децата бяха малко.
Тържественото откриване пред Кукления театър
премина с поздравителна реч от кмета на Община
Ямбол и топовен изстрел. Веднага след това се със-
тоя връчването на награди за драматургия за куклен
театър. Премиерен беше сборникът с наградените
пиеси „Приказна фиеста“ (2008-2009). Една от награде-
ните пиеси ще бъде включена в репертоара на Ямбол-
ския театър и ще получи сценична реализация на сце-
ната му.

Вечерта продължи с веселба и торта с лика на фес-
тивалния плакат – две дървени деца, усмихнати и с
букети в ръце. Този първи ден все пак не беше лишен
от очарование...

Десет от най-добрите кукленотеатрални поста-
новки за изминалия театрален сезон в страната бяха
включени в 16-то издание на Фестивала „Михаил Лъ-
катник“. Тазгодишен селекционер бе Богдана Костур-
кова и нейното намерение – да се „покаже реалното
лице на българския куклен театър днес – какви техни-
ки ползва, как разказва приказки, кои теми са му ин-
тересни, вълнува ли се и от какво?“, се оказа истина
– ние видяхме „реалното лице“ на кукления ни театър.

Питах се какво значение има дали харесваме даден
спектакъл или не – това ще е само отражение на
собствените ни предразсъдъци или вкусове, наслоени
от безброй ежедневни прищевки. По-важното е дали
той ни кара да чувстваме – тогава можем да се запи-
таме „Важно ли е, че гледах това?“

Ще се опитам от детска гледна точка да разделя
представленията на „усетили същността“ и „задържа-
ли вниманието (почти)“.

„Усетили същността“
– „Бър, бър, бър, за слон и чадър“ за мен беше най-

жизнерадостното представление от афиша. Неверо-
ятно симпатичните актьори Силвия Предова и Ян-
ко Митев от ДКТ-Хасково увлякоха децата с песни,
танци и с тъжно-веселата история на слонче без хо-
ботче. Те създадоха връзка с малките зрители не в ро-
лята си на възпитатели, а приятелски се отзоваха на
скритите им вопли за внимание.

– „Ябълково-змейска приказка“ на театъра-дома-
кин, учудващо и интригуващо преобърна клишетата
за лошия змей и невинните хора. Тук змеят се оказа
добър, всяка от главите му по своему наивна, а хо-
рата – алчни и лицемерни, отнемаха постепенно от
ябълките му. Едновременно смешен и сериозен спек-
такълът ни остави с усещането, че това, което на-
истина не е наред в съвременността, сме ние, хора-
та. Опитвайки се да се отърсим от горчивия вкус
в душите ни, ние потъпкваме невинните „змейове“,
очистваме постъпките си, но имаме едно на ум кой
е „виновникът“...

– „Приказно хоро“ беше приказно изживяване. Успя
да впечатли всички с прецизността и веселието си.
Студентите на проф. Боньо Лунгов постигнаха праз-
ничен дух – неумората им от песните, танците и иг-
рата с причудливи кукли зареди сетивата на зрители-
те. Българският фолклор имаше нужда да оживее чрез

мъдрите истории. Актьорите показаха невероятно
майсторство във воденето на куклите. Оформени
от плат, дърво и кратунки за глави, те бяха далеч по-
действени и красиви от реалните народни типажи –
и пълнокръвни колкото своите кукловоди.

„Задържали вниманието (почти)“
– „Малката фея“, „Приказка за рибаря и златната

рибка“, „Приказка в ръчичка“, „Боклук с бъдеще“. Обе-
диняващият ги недостатък са сценичните решения,
които всяко от представленията беше избрало за
ключ към себе си. Не думите и актьорската игра во-
деха детското въображение тук, а визията и външни-
ят вид на куклите.

Като съпътстваща програма на фестивала бяха
показани студентски учебни спектакли, постановки
за възрастни и спектакли на гостите от чужбина.
Чуждестранните гости от Турция, Италия и Русия
внесоха ведрина сред българската атмосфера.

В „Добро утро, лека нощ“ акцентът пада върху
живия актьор. Две момичета представиха приказки-
те „Носорога и Добрата фея“ и „Крокотак“ от До-
налд Бисет за час и изпълниха песните на живо. Спо-
ред творците на спектакъла чуждият говор не бива
да спира възприемането на приказките, защото „кук-
леният театър няма граници“.

Проф. Ремо Мелони от Театралното училище „Па-
оло Граси“ в Милано, Италия, проведе Отворен клас
за историята на италианските кукли. Разказа за разви-
тието на буратините през ХVI век и разпространени-
ето им в Европа и че те са станали родители на изоб-
ретените по-късно петрушки. Акцент беше телевизи-
онната кукла – мишока Джиджо (копие от него има
във Варненския куклен музей) и запис от филм с акть-
ор, представящ известен етюд с Пулчинела.

Програмата включваше и дискусия по проблемите
на куклено-театралното изкуство днес, тенденции и
насоки в процеса на възпитание и изграждане на лич-
ности и интеграцията им в кукленото изкуството.

Имам въпроси, на които ще си отговарям до след-
ващото издание на „най-доброто от българския кук-
лен театър“: Имаше ли смисъл да сме заедно, събрани
за повода, който отсъстваше? Дали добрият куклен
театър се оказва мит за българската сцена? Децата

Боклук с бъдеще
Trash with a future

Общуването -
чарът на
фестивала

Communicating –
the festival's charm
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превъзхождат ли възрастните в идеите си за театър?
Дали децата свързват посещението на театър с при-
ятно изживяване? Каква би трябвало да е посттеат-
ралната връзка на детето и спектакъла? Ценно е и
още нещо – Ямболският фестивал потвърждава кол-
ко е важно да сме критични към света – пред нас и
вътре в нас. Защото така проявяваме силната си лю-
бов към изкуството.

Смяната на поколенията е и смяна на ценности-
те очевидно, но има вечни критерии за качество, ко-
ито винаги са били свързани с проветрения, открех-
нат към бъдещето дух. Той не бива и не може да се
пренебрегва от „тленните“ порочни желания на мате-

рията. Ако можехме да сътворяваме красота и
смисъл, но да не сме прекалено отдадени – някак да се
наслаждаваме отстрани на шедьовъра си, докато го
създаваме. Ако можехме да сме мързеливци и творци
едновременно, щяхме ли да сме доволни? Може би...

Разбрах, че „добро“ и „лошо“ не са приоритетни
понятия само за отношението на публиката към
спектаклите, но и на самите творци към творбите
си... Как виждаме бъдещето на българския куклен те-
атър, когато настоящето му е замъглено от „увехна-
лите творци“ в него?

И все пак да си пожелаем по-отговорни творци и
по-любопитни деца!
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1 юни

11,00 и 17,00
Трупа Circushka. Еми Велкова -

цирков артист и акробат. Давид
Романело (Франция) – клоун и
жонгльор. Йордан Христов –
танцьор и акробат. (Площад пред
общината.)

17,30
Откриване на I международен

фестивал на изкуствата „Магията
на вятъра“ с концерт на Ор-
кестър „Карандила Джуниър“ (худо-
жествен ръководител Ангел Тича-
лиев).

18,30
Малката самовила, по старо-

славянска легенда. Драматизация на
Славчо Маленов. ДКТ–Стара Заго-
ра. Режисьор Славчо Маленов. Сце-
нография и кукли Васил Рокоманов
и Силва Бъчварова. Музика Влади-
мир Джамбазов. Участват Ана
Дюлгерова, Станислав Матев, Де-
лян Кьосев, Елица Стоянова.

2 юни

10,00 и 16,30
Детско царство, от Ангел

Попов. ДКТ–Ямбол. Режисьор Ан-
гел Попов. Сценография Недко Да-
нев. Музика Стоян Косев. Участ-
ват Ангел Попов, Жулиета Нико-
лаева, Стефка Янчева, Димитър
Димитров. (Детска градина „Теме-
нуга“ и сладкарница „Карибу“.)

11,00
Златна къщичка със сребърно

покривче, приказките на Педя чо-
век – лакът брада, представени от

Слава Рачева. (Фоайе на ДКТ–Сли-
вен.)

16,00-17,30
Улични ателиета. (Бул. „Цар

Освободител“, до ДКТ–Сливен.)
16,30
Откриване на „Вятър... хвър-

чила... балони...“ – инсталация на
студенти от II курс „Сценография
за куклен театър“ в НАТФИЗ (ху-
дожествен ръководител проф.
Майя Петрова), посветена на пър-
вия полет с балон на братя Мон-
голфие. (Фоайето на ДКТ–Сливен.)

17,00
Улична анимация на студенти

IV курс „Театър на движението“ в
НАТФИЗ (художествен ръководи-
тел доц. Александър Илиев).

18,30
Както ви харесва, по Уилям

Шекспир. ДКТ–Бургас. Режисьор
Христина Арсенова. Сценография
Емелияна Тотева. Музика Светлин
Петков. Участват Неделина Росе-
линова, Ирослав Петков.

20,00
Монолози, пластически моно-

спектакли на студенти IV курс „Те-
атър на движението“ в НАТФИЗ
(художествен ръководител доц.
Александър Илиев, педагог Алекса-
ндра Хонг). Лъч светлина (Йоана
Йорданова), Къщата на мечите
(Петър Батолийски), От раждане
на смърт (Кирил Трайковски),
Илюзия (Ивет Георгиева), Асар
(Марян Грозданов), Молитва (Ди-
на Мановска), Капан за сънища
(Виктория Заимова).

Организатори: Министерство на културата, Об-
щина Сливен, Държавен куклен театър – Сливен

Адрес за контакт: България, Сливен 8800, бул.
„Цар Освободител“ 24

Tel.: 0035944/62 27 18; 0035944/62 35 41;
Mobile: 00359 888 82 21 17
e-mail: kuklenteater@mail.bg

Селекционер Ефимия Павлова


