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– Доволна ли си от прощъпул-
ника на новия фестивал на изку-
ствата „Магията на вятъра“?

– Определено съм доволна, ма-
кар че винаги има какво още да се
желае. Естествено исках още нещо
да съм направила, но да се надява-
ме, че ще има и други издания на
фестивала, тогава ще направим
още по-интересна програма. Като
виждам как е събуден интересът
на публиката ни през тези дни, се
надявам, че и при другите издания
отново ще бъде с нас, ще бъде и
много повече, и с много повече
участие във всички събития, кои-
то се случват през дните на фес-
тивала.

– Оркестър „Карандила джу-
ниър“ направиха страхотно впе-
чатление при откриването на
фестивала…

– Да. Трябва да се видят тези
възхитителни момчета, защото
свирят прекрасно, със страхотно
настроение и създават такова във
всички. Така че с тяхното участие
началото беше много силно, наст-
роението веднага се приповдигна и
фестивалните дни продължиха с
много атракции, улични ателиета,
клоунади, циркови номера, спек-
такли, осъществени от трупа
„Циркушка“, с огнено шоу. Улични-
те ателиета продължават, така
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че фестивалът е действащ до пос-
ледната възможна минута и явно
това предизвиква огромен интерес
и любопитство в децата, защото
те надничат в кухнята на кукле-
ния театър, такъв, какъвто е, раз-
виват своето въображение… Прек-
расни са тези грейнали детски ли-
ца, голямо е удоволствието да ги
гледаш – и затова си заслужава да
направиш всичките усилия, които
положихме през месеци и особено
през тези няколко дни.

– Затова ли решихте да орга-
низирате този фестивал, та и
Сливен да си има свой празник за
децата?

– Не бих казала, че Сливен не е
имал своя фестивал, всъщност
той има много сериозна традиция
в тази посока, но за съжаление с
промените нашият фестивал не
просъществува. Така че има огром-
на пауза и заради това новият фес-
тивал вече няма да е фестивал са-
мо на кукленото изкуство, той е
много отворен и се нарича „фести-
вал на изкуствата", поне такава е
амбицията ни, защото лятото
предразполага към по-богати прежи-
вявания, към по-различни срещи…

– …а вятърът винаги носи из-
ненади…

– …абсолютно, затова е и „ма-
гията на вятъра“….

– …която ще довее някоя но-
ва артформа, още непозната…

– …мисля, че той и довя доста
неща, които поне в Сливен не бя-
ха виждани. Наистина се надявам,
когато направим след две години
следващото издание (по замисъл
фестивалът е биенале), тогава ве-
че и финансовата подкрепа, която
получаваме и без която не можем,
да бъде още по-голяма. Защото да-
дохме сериозна заявка, че не си пра-
вим фестивал просто ей така, за
да си направим нашето удовол-
ствие, а правим празник за всички
граждани и гости на Сливен, не са-
мо за децата, но и за техните ро-
дители, дядовци, баби и т.н. Ние
всъщност изнесохме изкуството,
направихме го по-популярно, да ре-
чем по-близко до всеки. Дори този,
който върви по улицата, вглъбен в
своите мисли и грижи, мисля си, че

не би могъл да не вдиг-
не очи, да погледне, да
чуе и да види какво
точно се случва в мо-
мента, защото почти
всичко, което сме
подбрали да присъства
на нашия форум, опре-
делено смятам, че носи
своята положителна
енергия, с която всеки
от нас може да се обо-

присъствието на толкова много млади хора. Имен-
но то най-лесно може да окуражи бъдещите хора на
изкуството, които днес са още деца. Деца, талант-
ливи деца не липсват в Сливен. И фестивалът на из-
куствата държи да ги покаже. Оркестър „Карандила
джуниър“ под ръководството на А. Тичалиев носи в
чист вид магията на онзи хибрид, който се ражда в
Сливен от смесването на автентични български и
ромски мотиви с джаз музицирането. А на закрива-
нето на фестивала елитната природо-математичес-
ка гимназия изпълни бунтовни песни и развя байрака
на Чинтуловата чета.

Макар и само първа изява на театъра и неговия
директор Ефимия Павлова, този фестивал бележи
амбициозни цели и широк артистичен размах, съче-
тан с премислени и специално адресирани послания
към младата публика. Ще очакваме неговото второ
издание през 2011 г.
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гати в тези смутни времена, кои-
то преживяваме и които може би
ни предстоят.

– А защо се отказахте от със-
тезателното начало на фестива-
ла?

– Мисля, че формулата „без със-
тезание“ е много успешна. Състеза-
нието предполага напрежение, леко
стресиране пред журито... На на-
шия фестивал присъстваха дос-
татъчно компетентни хора от
театралната гилдия – критици,
театроведи, които смятам, че ще
кажат, това, което мислят, без
предубеждение. Не мисля, че биха
пощадили нещо, което не им е ха-
ресало. Нямаме нужда те да ни каз-
ват само колко всичко е добро.
По-скоро имаме нужда да чуем дали
сме на прав път, какво още би мог-
ло да се желае и това също е една
от големите идеи на този фести-
вал. От друга страна нашите ко-
леги – гости от чужбина и от
страната, съставите, които
участват от Сливен и които сме
поканили да покажат своето майс-
торство – имат нужда да се запоз-
наят, да общуват помежду си, за-
щото така става обмяната на
идеи и впечатления, защото така
всеки се обогатява и може да се
развива. Всъщност всеки от нас
по малко „краде“ от другия идеи, а
това, мисля, е другият, също важ-
ният смисъл на тези срещи. Фес-
тивалът е една арт-среща на раз-
лични творци, занимаващи се с раз-
лично изкуство. На него и танцу-
ваха, и пяха, и свириха, и играха.
Всичко, което можеше да се види,
мисля че до голяма степен успяхме
да видим. Имаше и изложби, и арт-
ателие на младите сценографи (все
още студенти при проф. Майя
Петрова), имаше и много любо-
питни срещи. Например публика-
та успя да види отново актриса-
та Слава Рачева с нейния Педя Чо-
век Лакът Брада.

– Носи се вече мълвата, че къ-
дето и да се появи Слава Рачева
на даден фестивал, на този фес-
тивал ще му върви, защото по-
голямо дълголетие от Педя Чо-
век в кукленото изкуство няма.
Така че тя е вашият талисман.

– Затова я обявяваме като спе-
циален гост. Определено има за
какво. Толкова я обича публиката,

толкова я харесва. Тя е от малко-
то истински куклени звезди, защо-
то съдбата на кукления артист е
да бъде по-скрит. Това не е съдба-
та на драматичния актьор или на
киноактьора, които се виждат
от всички. Тя има толкова пре-
красни роли в своята кариера, но
тъкмо Педя Човек я направи така
популярна. При това абсолютно
заслужено.

– Не се ли изкушавате, ако
фестивалът набере сила и попу-
лярност, ако започне да се при-
познава от съсловието като по-
лезно и добро място за срещи, да
го правите ежегодно в началото
на юни? Та децата всяка година
си имат своя първи юни.

– Те пак ще си имат. Куклени-
ят театър отново ще отвори
врати и следващата година за де-
цата на Сливен. Но не съм сигур-
на, че фестивалът трябва да бъде
всяка година. Не искам нашата
публика да се пресища. Искам да
има едно очакване на събитието,
за да може и подборът да бъде по-
прецизен. Сега като за първо изда-
ние лично съм поканила всички
гости и те, за мое най-голямо щас-
тие, се отзоваха. Дори някои и не
можах да поканя по обясними фи-
нансови причини. Но това е нача-
лото. Мисля, че трябва да има
време ние самите да огледаме не-
щата, да видим докъде какво сме
постигнали и какво още бихме же-
лали да направим. И самата публи-
ка трябва да има своето време.
То е като да ядеш непрекъснато,
да кажем, пържени картофки. Кол-
кото и да ги обожаваш, пресищаш
се. В един момент вече не ти се
ядат. Времето ще покаже най-доб-
ре каква точно цикличност тряб-
ва да има фестивалът. Но засега
ежегодното му организиране е
много трудно – и организационно,
и финансово. Сега ние от театъ-
ра се събрахме и направихме селек-
цията за тази първа „магия на
вятъра“. И мисля, че магията се
получи. Виждах как хората от
Сливен минават покрай театъра,
поглеждат с усмивка, когато
навън тече някаква изява, зачи-
тат се в програмата, за да разбе-
рат какво предстои, спират се да
погледат. Затова смятам, че фес-
тивалът се получи.
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