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лимир Велев. Маски Мануела Ману-
кова. Музикална среда Диляна Ми-
чева, Петър Цанкова, Чавдар Сел-
велиев и трупата на спектакъла.
Участват Полина Христова, Ма-
нуела Манукова, Георги Тенев, Сил-
вия Николова, Димитър Стефа-
нов. (Извън конкурса.)

20,00
Връчване на наградите и офици-

ално закриване на фестивала.

Жури
Jury

Ина Божидарова (театровед,
драматург) – председател

Лео Капон (режисьор)
Ханна Шварц (сценограф)

Хитър Петър
Hitar Petar

Награди
Awards

Награда за най-добър спектакъл - на
„Малкият Амадеус“ на Куклен те-
атър „Агадит“, Тел Авив, Израел.

Награда за режисура – на Славчо
Маленов за „Малката самовила“ на
ДКТ–Стара Загора.

Награда за сценография – на
Майя Петрова за „Прасенцето“
на ДКТ–Сливен.

Поощрителни награди за актьор-
ско майсторство – на Александра
Илиева за „Цар Дроздобрад“ на
ДКТ–Бургас, и на Делян Кьосев за
„Малката самовила“ на ДКТ–Ста-
ра Загора.

Специална награда – на Руслан
Кудашов за цялостната му рабо-
та по осъществяването на проек-
та „Едип. Празникът на ослепява-
нето“.

За 18 път през септември в Пловдив има куклено-
театрален фестивал „Двама са малко – трима са мно-
го“ и това е обичана, чакана, неотменна част от
старта на новия сезон в града под тепетата. Любез-
ното домакинство на организаторите, петте дни,
наситени с постановки от различни континенти съз-
дават очакването за празник. По традиция фести-
валът стартира с премиера на театъра-домакин.

Но традициите не са това, което бяха, както
твърди една поомръзнала телевизионна реклама. В слу-
чая – наистина е така и това е прекрасно. Защото
премиерата е на Пловдивския куклен театър в
партньорство с куклените театри от Стара Загора
и Бургас. 17 актьори от трите трупи дават живот
на уникално за нашите условия театрално представ-
ление – „Едип. Празникът на ослепяването“ по мито-
ве за Едип и „Едип цар“ на Софокъл, сценичен вариант
и постановка Руслан Кудашов. Костюмите, куклите
и сценографията по проект на Андрей Запорожски са
изготвени от ателиетата в Пловдив и Стара Заго-
ра, мултимедията и рекламните клипове в спектакъ-
ла са с режисьор Иван Панев, оператор Виолин Пен-
ков и с участието на актьорите Панайот Добрев,
Елица Стоянова, Лили Секова, Петко Петков, Ивана
Стоянова, Радослав Арнаудов, Леонард Капон, Вик-
тор Бойчев.

Спектакъл със самочувствието, че основната му
сила е в общуването чрез човешката енергия, вложена
в словото и емоцията на сцената. Енергия, която
изпълва почти празната сцена и пълния със зрители
салон. Всичко е плът, цвят, музикален микс от модер-
ни ритми и видео прожекции, докосване, пластика, иг-
рови импровизационни етюди, а мизансцените се ре-
дят като в първокласен джаз. Оживяват огромните
кукли, играта на светлините и сенките е изумителна.
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С решение, което напомня битките между уличните
банди в „Уестсайдска история“, с мило намигане към
атмосферата на „Великият Гетсби“ действието се
развива плавно и енергично едновременно, актьорите
се допълват и красиво надиграват, а песента на Ан-
тигона е раздел между празничната еуфория и тре-
вожните предчувствия и разкрития. Острият ана-
лиз, който се прави на човешката душа доказва ста-
рата поговорка, че сърцето е опасно място. Атрак-
тивно и използвайки максимално възможностите на
сцената, се разказва историята на човек, поискал да
вземе живота в собствените си ръце, да бъде госпо-
дар на собствената си съдба и простил се с илюзиите
на младостта. Спектакъл, който улавя пулса на днеш-
ния човек, за да го преведе през вечните въпроси и за-
гадки с артистизъм и завладяващ темперамент. За да
го има влагат своите артистични умения актьорите
Румен Караманов (Едип), Соня Ботева (Йокаста),
Стоян Ангелов (Креон), Неделина Роселинова и Таня
Етимова (Антигона), Ана Дюлгерова и Татяна Андре-
ева (Исмена), Росен Русев, Живко Джуранов, Ивайло
Енев, Елица Стоянова, Делян Кьосев, Димитър Нико-
лов, Мария Атанасова, Александра Илиева, Станислав
Матев, Наталия Василева. Отдавна не сме били сви-
детели на подобно преливане на творческа енергия и
хъс, на взаимно надиграване в партньорството, на ос-
вежаването на актьорския арсенал. Дано създателите
на постановката имат постоянството, енергията и
шанса да съхранят този спектакъл – успешен експери-
мент за възможностите, които дава обединението
на творческа енергия и материални ресурси.

И ето че след устремното начало навлизаме в дел-
ника на фестивала – представленията се нижат по
три на ден – в конкурсната и в извънконкурсната
програми. „Прасенцето“ на Бианка Бенковска в
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КТ–Сливен впечатлява със сценографията на Майя
Петрова, която пред очите ни сглобява животните
– герои в приказката от сегменти на къщичка тип
Барби. „Побързай“ е представление на КТ „Пъзел“ –
български „гости“ от Канада, в което пестеливо, с
минимум изразни средства се внушава идеята за загу-
бите, които търпим, препускайки през делници и
празници, но звучи някак мило самодейно, без претен-
ции, но и без принос. „Малкият Амадеус“ – авторски
моноспектакъл на Гадит Кохен от Израел разказва ув-
лекателно, с много прекрасна музика , изящни кукли и
артистизъм трогателната история за откраднато-
то детство на гения Моцарт. За себе си го слагам
сред фаворитите – елегантно, пестеливо, вълнуващо,
изящно представление. Двете постановки, с които се
представи КТ–Бургас – „Цар Дроздобрад“ с режисьор
Ирослав Петков и „Съкровището“, авторска работа
на Пейо Пантелеев показаха две лица на една трупа.
„Цар Дроздобрад“ развива детското въображение и
подтиква зрителя да размишлява над вечни теми и
проблеми – елегантно, атрактивно, с художествена
мярка. „Съкровището“ откровено залага на масовия

вкус и предлага театрално зрелище без център, около
който да фокусира сюжет, послание или каквото там
е породило неговото създаване. „Малката самовила“ на
Славчо Маленов от афиша на КТ–Стара Загора е ця-
лостен, сръчен спектакъл с професионално защитени
компоненти, но с погрешен адрес – неговата визия не
предполага посочената зрителска аудитория. „Хитър
Петър“ на Ариел театър не само не трябваше да
присъства на фестивала, но сериозно трябва да се за-
мислим как подобни „яхвания“ на обичани теми и ге-
рои могат да бъдат обуздавани, преди да нанесат по-
редните рани по душите на малките, беззащитни зри-
тели. Очаквах повече от Теодора Попова в работа-
та Ӝ по „Странни случки – трите прасенца“ в КТ-
Добрич. Но все по-често се убеждавам, че когато ре-
жисьорът прави постановка по свой текст се полу-
чава някаква сплав, от която, ако се измъкне пиесата
изпод режисурата, почти нищо не остава – няколко
реплики и схема, които не правят никакво впечатле-
ние. А желанието да префасонираш добре познат сю-
жет изисква доста сериозна работа. „Принцеса Капчи-
ца“ на Таня Евтимова от Театър „Дани и Деси“ е ам-
бициозен проект на частен театър да създаде богат
експериментален спектакъл със светлини, сенки, ефек-
ти, музика и меняща се визия, но има неясна фабула и
е изпълнен с много повторения и клишета. Не постиг-
на очакванията ми и другия афиширан акцент на фес-
тивала - „Ак. Ак.“ на Държавния куклен театър от
Ереван по „Шинел“ на Гогол. Ефектни кукли на конци,
много енергия и видимо положен труд сякаш се разпа-
даха пред очите на смаяната публика, защото дори и
да си чел „Шинел“ оставаш в неизвестност накъде те
води театралният разказ, потънал в тъмнина и мно-
го детайли.

Давам си сметка, че при всички бележки, размина-
вания и пристрастия, които имам, става дума за фес-
тивал, който отразява днешния ден на българския
куклен театър. Пъстра картина със светлини и полу-
сенки. От творците и мениджърите им зависи с как-
во ще я донарисуват за догодина.

С Виктор Бойчев, 
директор на ДКТ–Пловдив

– С какво ще се запомни ХVIII
издание на фестивала?

- Мисля че, програмата на целия
фестивал беше изключително стег-
ната и в нея имаше много добри
спектакли. На този фестивал ви-
дяхме различни типове театър от
най-различен вид, от най-различни
държави - как правят театър изра-
елците, как арменците, азерите,
българските „канадци“... И съще-

временно различните типове те-
атър, които са показани в българс-
ката ситуация – имаше и частни,
и държавни театри. И средства-
та на едните и другите на места
са близки, на места са много раз-
лични, в зависимост от ситуация-
та, в която съществува всяка
конкретна организация.

– Кой направи селекцията та-
зи година?

– Виновниците сме Лео Капон,
аз и Виржиния Петкова. Още кога-
то я направихме, имаше възраже-

ния защо примерно не е попаднал
този или онзи. След като свърши
фестивалът, ама защо сега тези
или онези. Много внимателно тър-
сихме в селекцията театъра, те-
атралната случка, това, което е
едно от най-важните неща, за да се
нарича така работата, с която се
занимаваме. Опитахме да го наме-
рим наистина в тези спектакли.

– Миналата година ми каза, че
целият екип на театъра-дома-
кин е участвал в селекциониране-
то…

Скица към костю-
мите на Едип. Праз-
никът на ослепяване-
то

Costume sketch for
Oedipus: The Holiday
for Going Blind


