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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
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да ви платя за участието“. „Ага-
дит“ поискаха да платя. Платих
много по-малко, отколкото им бе-
ше присъдена паричната премия за
наградата. Т.е. изрично и катего-
рично казах на журито да връчи
статуетката, щом ги отличава,
но парична награда няма как да връ-
чи.

– За журито „Малкият Ама-
деус“ е откритието на този фес-
тивал. Значи един спектакъл,
ако дойде без предварителната
заявка да участва в конкурса, пак
може да бъде оценен и да вземе
награда?

– Пак опираме до субектив-
ността. Тази година журито на-
прави този ход, защото искаше да
отбележи спектакъл, който, спо-
ред тях, не бива да остане подми-
нат. Т.е. начинът на правене на
този вид театър, начинът на съп-
реживяване, съусещане на това, ко-
ето става на сцената – всичко то-
ва явно е направило много голямо
впечатление. Не че този спек-
такъл не можеше да влезе в кон-
курсната програма, той отговаря-
ше на всички условия, но ние при-
ехме техните условия. Мисля, че

принципът трябва да се спазва, за-
щото не може към едни отноше-
нието да е едно, а към другите –
друго.

– Колко усилия ти струва да
направиш един фестивал?

– Мога да кажа, че пропорцио-
нално на годините и на натрупани-
те вече взаимоотношения, които
имам - приятелства и познанства
– бих казал, че след всяка изминала
година принципно е по-лесно. То-
ва е от една страна. Т.е. откъм
хората, които са ентусиасти,
приятели на театъра и пома-
гат. Въпреки че тази година бе-
ше много трудна за тях и
предполагам, че и другата ще
бъде такава, но имаше много
хора, които не спряха да по-
магат на театъра. А другата
реалност е, че общината зна-
чително увеличава финансо-
вата си подкрепа, а МК зна-
чително я намалява. Съот-
ветно имаше и една въз-

можност през Министерство на
регионалното развитие да полу-
чим чрез общината едни пари, ко-
ито така или иначе не получихме,
и първоначално при един доста
добре планиран бюджет на фести-
вала, се получи, че той ще старти-
ра с 15 хил. лв. по-малко. Така че,
тук въпросът вече е до психичес-
ко равновесие, защото, тръгвайки
с 15 хил. по-малко, човек започва
вече да си мисли какво трябва да
отреже.

– Колко психически усилия ти
струва да го удържаш, всяка го-
дина да го има, да го бъде?!

– Това е, бих казал, семеен въп-
рос, който дори законът за конф-
ликт на интереси не може да раз-
реши. Защото освен спонсорите
на фестивала, един от големите
спонсори е Гина Кафеджиян, която
особено след влизането на закона,
няма как да получи възнаграждение,
адекватно на работата Ӝ. Съот-
ветно взаимоотношенията ни
вкъщи винаги имат оттенъка на
фестивала в себе си, защото той
се прави цяла година. И винаги
между семейните въпроси при-
съства и фестивалът. Като ня-
какъв призрак е тоя фестивал…

– …като добър домашен дух?
– Когато нещата започнат да

изглеждат мрачно, то и този дух

Малкият Амадеус
Little Amadeus

- Тогава бяхме много повече хо-
ра, сега сме по-малко хора, които
поехме тази отговорност, съот-
ветно поехме възмущението на
Пазарджишкия театър например,
че не сме селекционирали техния
спектакъл, и на Съби Събев съот-
ветно, и на Владлен Александров,
но, както се казва, без основни
компоненти, които, според нас,
липсват, за да се случи случката -
театър, няма как да приемем не-
що, достойно за допускане на фес-
тивал. Диаметрално са различни
някои от спектаклите, в програ-
мата те просто са с космическа
разлика, но това не говори, че в
един има по-малко театър или по-
вече. Това е много важно да се от-
бележи, че всеки имаше своята те-
ритория театър, в която искаше
да твори и той смята за важна -
и „Ариел“ театър, „Дани и Деси“ –
двата театъра, който са свобод-
ни на пазара от много години и
Сливенския театър, и Старозагор-
ския, и Бургаския театър с пре-
красните си две представления, в
които театърът присъстваше и
в играта на актьорите, и в игра-
та на останалите, които са създа-
вали спектакъла, защото създаване-
то на един спектакъл е също игра.
Разбира се субективността на съз-
даването и субективността на
възприятието не дават в крайна
сметка реална преценка за случка-
та, т.е. това не са килограми,
метри и нещо друго, което да мо-
жем да измерим. Там, където и ат-
мосферата, и видимите усилия към
по-добро се видяха, те бяха отбе-
лязани и от журито.

– Какъв е принципът едни
спектакли да бъдат извън конку-
рсната програма, други да са в
нея. Още повече, че на този фес-
тивал един спектакъл от извън-
конкурсната програма спечели
симпатиите на журито и те го
наградиха.

– Случаят се базира не едно
много твърдо мое решение от са-
мото начало, тъй като много от
театрите, които са били в зат-
руднена финансова ситуация каз-
ват: „Не можем да дойдем на фес-
тивала, ако не ни платиш за предс-
тавлението“. Тогава им казвам:
„Вашето представление излиза от
конкурсната програма, ако искате
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доста свъсва вежди. Та в някои мо-
менти имаме доста проблеми с
фестивала, но, професионално пог-
леднато, той вече се прави с мно-
го набита ръка и око, и в него ос-
тават единствено художествени-
те детайли – подборът на спек-
таклите, иначе на битово ниво
всичко е решено. Остава още мал-
ко, според мен, да се потрудим за
качеството на спектаклите. Съ-
бирането на принципа „Абе, елате
тук и ще бъде много хубаво, и ще
вземете някаква награда“ добрите
трупи по-скоро не ги интересува.
Не се интересуват и държавни
формации, които имат определено
финансиране, каквито тук бяха
Армения и Азърбайджан. От това
се интересуват трупи, които ис-
кат да бъдат припознати или за
тях да се каже, че са участвали на
фестивал и са си тръгнали с награ-
да, т.е. те имат съвсем друга изго-
да, а това са неща, които няма как
да регулираш и да успееш в години-
те да прогнозираш. Всичко това
изисква енергия да прецениш въз-
можностите и да отбереш от
всичко това, и театралната случ-
ка наистина да бъде добра. И в
крайна сметка какво да кажа, имам
чувството, че започнах да свиквам
с този призрак на фестивала. Не
знам доколко Гина е свикнала с не-
го, защото това беше първата ни
рожба заедно. Отглеждането на
фестивала беше първото дете. Ве-

че имаме наше си, което четири
години и половина отглеждаме за-
едно с фестивала. Не знам, засега не
ни е тежало, но в последната годи-
на ни натежа. Прогнозата му, коя-
то първоначално беше оптимис-
тична, след това стана точно об-
ратното. Както се казва, имаше
такава пиеса на Всеволод Вишнев-
ски – „Оптимистична трагедия“.
Смятам че, животът върви нап-
ред и ние се опитваме да крачим с
него, това е театърът – или кра-
чи с живота или умира като куче,
свито край кофите за боклук. За
съжаление, ситуацията е такава, че
най-вероятно отново ще трябва
да се направи някакъв избор от ко-
леги и от нас самите как и по
какъв начин да правим театър.
При социализма можеше да бъде са-
мо възходяща правата, не можеше
да слиза надолу, но действително
животът го е показал, че ту си го-
ре, ту си долу и в крайна сметка
трябва да прецениш момента, да
поемеш или да не поемеш определе-
ни ангажименти. Но смятам, че
театърът оформи свое лице и та-
зи отговорност, която имаме,
представяйки го и в града, и навън,
и отговорността към трупата,
която се създаде, изисква наистина
доста големи усилия.

– Каква беше неформалната
среща, която си организирахте
всички пристигнали директори
на държавните куклени театри?

Тя не беше насрочена предвари-
телно. Предполагам, че задаваща-
та се финансова криза е провоки-
рала разговора?

– Да, а също и намеренията на
Министерството на културата
да извърши реформи. Новият ми-
нистър категорично каза, че ще
извърши реформи. Но какви и в
каква степен, и в какъв обем, той
поиска нашите предложения. Едно
от основните неща, които исках-
ме, събирайки се на тази среща, бе-
ше да не се случи сливане на драма-
тични и куклени театри, каквото
беше направено досега на отделни
места, което никъде не доведе до
добри резултати. Формулирахме
предложенията си в 8 точки. Въп-
росът е сложен и иска много плано-
ви решения. Всички точки няма
смисъл да ги съобщавам, но едно
от нещата е, че каквато и да е ре-
формата, тя означава и полити-
ческа отговорност за предприети-
те действия. Министърът тряб-
ва да е готов да извърши действия
и да поеме политическата отго-
ворност – той, партията му, ми-
нистър-председателят, Народно-
то събрание, депутатите заста-
ват зад тези действия. Такава ре-
форма беше направена 1997 г. от
Емма Москова и екипа Ӝ по време
на правителството на Иван Кос-
тов. Реформата беше планувана да
продължава и да получава нови въз-
можности, но тя спря в един мо-
мент. (Знае се, че човек много по-
лесно се връща към изпитаното,
отколкото да продължава в неиз-
вестното, човешко е, и нещо
трябва да му бъде противопоста-
вено.) И нещата се върнаха към по-
ложението от преди реформата.

– Единодушни ли бяхте в же-
ланието си да оцелее кукленият
театър? В по-общ план, в услови-
ята на световна икономическа
криза?

– Аз лично съм малко притес-
нен от думата „световна иконо-
мическа криза“. При положение, че
тя започна и свърши в Америка за
по-малко дори от една година. И
тя е в едни определени сектори,
които явно са, бих казал, фалшиви
и нездрави, и се оздравиха. Всъщ-
ност една криза или една система,
която фалира, в крайна сметка
оздравява сектора. Не знам дали

Малката самовила
The little wood nymph
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трябва да фалира българският кук-
лен театър, тъй като той не е
икономическа групировка, той не
създава капитал, не използва чужди
дивиденти, за да ги върти и всич-
ко останало, напротив. Ако тряб-
ва да говорим с езика на плановите
икономисти от времето на социа-
лизма – театърът е една планира-
на загуба. Т.е. това е нещо, което
задължително трябва да се доти-
ра. В моята практика и теория,
която преподавам тук, в Плов-
дивския университет на студен-
ти по „изкуство на маркетинга“,
има един закон от 1966 г., до кой-
то точно американците, които са
били в най-много и в най-дълбоки
кризи, стигат и той гласи, че в
криза най-много трябва да се пома-
га на субектите, които се занима-
ват с изкуство. Защото, ако в
икономическата практика има въз-
можност да орежеш разходите,
има възможност да намалиш ра-
ботно време, да произведеш един
продукт за по-кратък период, да
направиш икономия от материали
или нещо друго, това нещо няма
как да се случи в организациите на
културата, защото, това, което
те създават, не е производство,
то не подлежи на същия закон.
Най-близко може би до това е
частта от производството, коя-
то се занимава с изработването
на прототип. А това навсякъде е
изкуство. И финансирането на то-
ва нещо е най-скъпото нещо от це-
лия процес на производство. Зна-
ем, че всички автомобилни фирми,
примерно, създавайки прототип,
правят невероятни разходи. На-
пример в изкуството не може да
се говори за икономия на времето
за направата на продукта така,
както е в производството. Сим-
фония на Бетховен се свири от оп-
ределен брой музиканти и се репе-
тира определено време като мини-
мум – тези неща не подлежат на
редукция. Така че общото ни реше-
ние на тази среща беше, че искаме
министърът да запази лицето на
кукления театър. Този куклен те-
атър, държавният куклен театър,
който работи масово с деца на оп-
ределени сцени, с определени тру-
пи… Текстът беше предаден на за-
местник-министъра на културата,
в Съюза на артистите в България.

– Искате да не се сливат кук-
лените и драматичните теат-
ри, всеки да си остане със свой
бюджет…

– Дали да не се сливат или да се
слеят, не е наша работа. Има си
министър, той ще решава. Защо-
то той пък има съветници, които
му казват, че е много хубаво да се
сливат. Аз лично смятам, а и всич-
ките ми колеги се обединихме око-
ло мнението, че сливането ще е
грешка. Предишните сливания са
довели единствено и само до зали-
чаването на определен субект от
второстепенните разпоредители
на МК. Тоест хората, бройките са
отишли при някой друг, кой - без
значение, и средствата не са нама-
лели: изчезнал е един директор или
един счетоводител, примерно, т.
е. някакви драстични финансови

икономии, просто няма как да се
реализират, а е изчезнал един кул-
турен институт, който работи
с най-чувствителната част на на-
селението в един град. Аз по-скоро
съм склонен, въпреки че сега ситуа-
цията е трудна и за общините, но
община, която е решена да си под-
държа кукления театър, по-добре е
той да премине изцяло към нея,
отколкото да се обединява с дра-
матичния. Дори и да има воля чо-
век от драматичния театър да
прави куклени представления, ра-
ботата е такава, че той трябва
да е упорит в тази дейност. А в
драматичните театър е още по-
сложно положението с взаимоот-
ношенията им с бюджета, с публи-
ката и с всичко останало. И в
един момент колегите откриха, че
кукленият театър пътува в чуж-
бина и на директорите това им е

Съкровището
The treasure

достатъчно изгодно. Но това ли е
мисията на кукления театър. Тя е
в намирането на свое място във
възпитаването на детето - не ка-
то училище, не като детска гради-
на, не като учебна институция.
Припокриват се на места нещата,
но на места са коренно различни,
защото в училището няма как да
обясниш, освен с думи, един свят,
а тук можеш да го покажеш. Това
което възприема детето с очите,
със слуха, в театъра е много по-се-
риозно, много по-голямо, много по-
силно. Не случайно са го разбрали и
са се опитали да го направят след
9-ти септември първите театри,
които са били основани. Те не са
основани като държавни. Тази идея
след 50-те години, когато е започ-
нала да работи малко по-добре ико-
номиката, са решили да ги финан-
сират и да ги направят професио-
нални. И не случайно българският
куклен театър беше приеман като
лидер много години. И сега при ед-
на реформа – сливане или нещо дру-
го – идея, която не е от вчера,
просто стигнахме до извода, че
това не е решението. Измиване на
ръце е аргументът „ние не закрих-
ме кукления театър, ние го пра-
тихме при драматичния да тво-
рят заедно“. Просто така кукле-
ният театър сам ще се закрие след
една или след няколко години. Сим-
биозата между акулата и малката
рибка не ще успее да роди нищо. А
и какво да роди, освен акулата да
глътне рибката.

– Как ще удържате положени-
ето през следващите 1-2 години?

– Не съм свикнал да правя прог-
нози за години в криза. Кризата е
нещо изключително динамично. Тя
се развива или свива в много сгъс-
тени срокове. Бидейки директор,
вече съм преживял няколко кризи в
театъра. Ако вярваме на новия фи-
нансов министър, че до пролетта
на 2010 г. ще бъде трудното, значи
чак в бюджета за 2011 г. може и да
се случат някакви добри неща за
куклените театри. А дотогава
ние просто ще свием максимално
разходите си и ще разчитаме на
това, което сме направили досега,
т.е. няма да произвеждаме театър,
въпреки че това е основната ни
функция, едно от основните неща,
които държат трупите ни. Ако
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остане само безкрайната репродук-
ция на спектакли и не се създават
нови (ако не се раждат прототи-
пите, за които говорехме), не виж-
дам какво ще държи хората до
мен. Раждането на новото ги дър-
жеше и на „Едип“, а бяха актьори
от три различни театъра. Но
раждаха нещо ново. И това им бе-
ше интересно...

– Ще има ли фестивал догоди-
на?

– Засега съм умерен песимист,
смятам, че ако обстоятелствата
през пролетта са обнадеждаващи,
с общината ще се направят прего-
вори, дори и за някакъв малък раз-
мер помощ. Ако не, догодина ще го
пропуснем, ще го направим по-дого-
дина или няма да го правим вече.

– Готов си за всякакви вари-
анти?

– Да. Опитвам се да бъда реа-
лист. Много бих искал този фес-
тивал да го има, но ако обектив-
ните обстоятелства не позволя-
ват, просто няма да си позволя да
оставя другото голямо нещо - те-
атъра - да страда заради това, за-
щото в последните години, наис-
тина, за да става фестивалът все
по-добър и по-добър, един от доно-
рите е кукленият театър-дома-
кин. Това е истината и той може
би и затова няма чак толкова мно-
го възможности, тъй като и об-
щината го подпомага с много по-
малко средства, отколкото другия
театър. Но ние сме един работещ
театър, който си заслужава все
пак своите приходи…

– …и своята публика…
– …естествено, бих казал, не

малка…

С Ина Божидарова (драма-
тург и театровед), Леонард
Капон (режисьор) и Ханна
Шварц (художник) – членове
на журито на фестивала

- Каква е оценката ви за видя-
ното тук?

Ина Божидарова: Бяхме гости
на поредното издание на фестивал,
който е уникален по формата си в
България, имахме възможност да
видим най-доброто от камерните
спектакли в кукленото изкуство.
Добро или не, то отрази състоя-

нието в настоящия момент. В те-
зи седем спектакъла от България и
четири от чужбина, видяхме ин-
тересни неща, може да се каже на
едно добро професионално ниво,
без изключителни постижения, ни-
то в режисурата, за съжаление, ни-
то в актьорското майсторство,
но, така или иначе, добро ниво.
Мога да кажа и това, че държавни-
те театри се представиха значи-
телно по-добре естетически в то-
ва, което видяхме на фестивала. И
нещо друго - може би въображение-
то беше повече в сценографията,
там са по-смели, възможностите,
които има художникът са някак си
проявени, докато режисурата се
насочва към традиционните фор-
ми и няма много смели нови реше-
ния. В драматургията интересът,
който се видя на фестивала, е към
класическата приказка, без много
смели съвременни сюжети или про-
вокации.

Леонард Капон: На този фес-
тивал можеше да се направи срав-
нение между гостуващите от чуж-
бина и българските постановки,
между държавните трупи и част-
ните формации, и, според мен, съ-
що продукцията на държавните
ни театри беше естетически на-
истина по-добра и с много по-сил-
ни внушения.

- Очертава ли се от видяно-
то тук определен вкус и предпо-
читания към теми и сюжети,
които да са по-благодатни за раз-
работване?

Ханна Шварц: Да. Класическа-
та приказка винаги има превес за
съжаление, защото би могло да се
пише много по-интересна драма-
тургия, но това зависи от драма-
турзите. Драматурзите да се раз-
пишат просто. Наистина сценог-
рафите са по-изобретателни, ре-

жисьорите малко изостават, сдър-
жани са, да, имаше и хубави, имаше
и лоши неща, но Пловдив е прекра-
сен град и благодаря за възможно-
стта да се видя с колеги, и да си
общувам с тях.

- Да поговорим за наградения
„Амадеус“. Защо се спряхте на
него, защо го отличихте? Едино-
душни ли бяхте?

Леонард Капон: Бяхме абсо-
лютно единодушни, нямаше никак-
ви спорове по въпроса. По наше
мнение „Малкият Амадеус“ беше
най-доброто от видяното.

– Да, но „Малкият Амадеус“
беше извън конкурсната програ-
ма.

Ина Божидарова: Това е една
предварителна договореност на
театъра.

Леонард Капон: „Малкият
Амадеус“ отговаря на всички
изисквания от статута на фести-
вала, така че той е извън конкур-
сната програма чисто технически. 

Ина Божидарова: Като гледах-
ме всички постановки, стигнахме
до идеята, че това е едно завърше-
но представление. Една актриса,
която е постигнала цялостен об-
раз и внушение от сцената. Това е
моноспектакъл, авторски спек-
такъл, и беше най-чисто, най-добре
поднесен, с точен адрес. „Малкият
Амадеус“ е представлението, кое-
то заслужава наградата си.

Леонард Капон: В една инте-
ресна посока е, не само защото е
моноспектакъл. В края на краища-
та той най-точно съответства
на изискванията, актрисата беше
много добра, и като начин на под-
насяне, дори и чисто информаци-
онно за децата, да се запознаят с
биографията на един гений, е спо-
лучлива находка. Ние много малко

Многото богатство
не води до добро
Too much property will
do you wrong
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се занимаваме с това, талантливи-
те, интересните неща да успяваме
да ги представяме на децата, дока-
то са още много малки. А то беше
поднесено с игра, която самите
ние, които бяхме в салона се убе-
дихме колко е завладяваща за мал-
ките деца. Те гледаха с интерес и
научиха нещо, а това не се случва
толкова често.

– Какво още можеше да се ви-
ди на фестивала?

Леонард Капон: Не като пре-
поръка, просто като мое мнение:
класическата приказка е най-жила-
вото и издръжливо нещо на този
свят, така че експериментирайте
смело с нея, тя ще ви бъде само
благодарна…

Ханна Шварц: …Но е хубаво да
се правят и нови класически при-
казки, Лео. Да се пишат. И ние жи-
веем в едно класическо време сега…

Леонард Капон: …като няма
нови, старата издържа, тя е жила-
во нещо.

Ина Божидарова: Аз пък искам
да пожелая една жилава млада режи-
сура да се появи в кукления те-
атър. Това искам.

Шоу на кокили и
огнено шоу
Fire and stilts show

– Спомняте ли си как тръгна фестивалът пре-
ди 18 години?

– Много повече от 18 са, макар че официално то-
ва е ХVIII издание на фестивала. В самото начало има-
ше интересни танцови спектакли. Показвахме ги в
двора на Етнографския музей. Името на фестивала съ-
що беше различно от днешното: наричахме го Фести-
вал на камерния театър.

– А кой измисли това интересно име: „Двама са
малко – трима са много“?

– Около 1990 г. с Васил Апостолов, лека му пръст,
двамата го измислихме. Стана случайно, ей така, на
майтап. Предложих му го внезапно, а той веднага се
съгласи. По-късно и Петър Пашов го хареса. В самото
начало на фестивала много ни помагаше Шули Бело,
после Иван Димитров беше директор, след него дой-
де и Васил Апостолов, един от най-големите винов-
ници този фестивал да го има и да се задържи във вре-
мето.

– Каква беше първоначалната ви идея?
– По онова време всички театра бяха държавни

мастодонти - в най-лошия смисъл на думата. Всички
правеха куклени спектакли с по 15-20 човека, впечат-
лявахме света с по 17 кукловода на сцената (което е
безумно), а ние правехме с по 2-3. Така се роди идеята

за този фестивал на камерните спектакли, за да ги по-
ощри. Беше ни тежко и трудно. Сега пък стана точ-
но обратното - почти никой не прави куклени предс-
тавления с повече от 2-3 души.

– В програмата ви има както частни, така и
държавни театри. На какъв принцип селектирате
представленията?

– Всяка година селекционерът е различен, за да е
различен и фестивалът. Субективният фактор е ва-
жен, все пак това е изкуство. Селекционерът има пра-
во да покаже личния си вкус и предпочитания. 

– Напоследък се ориентирате повече към авто-
рските проекти, отколкото към репертоарните
спектакли. Защо?

– Лично аз съм привърженик на многообразието,
така че не бих отделил една тенденция като по-сил-
на от друга, за да не стигнем до уеднаквяване.

– Има ли подчертан вкус към експеримента във
фестивалното развитие?

– Трудно е да се каже въобще какво е експеримент,
тъй като много се размиха границите на това поня-
тие в последните години. Навремето страшен експе-
римент се наричаше някакъв мултимедиен спектакъл,
изобилстващ от визуални техники и компютърни
ефекти. Сега вече ако някой направи нещо свръхтра-
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Каква е история-
та на Междуна-
родния куклено-
театрален фес-
тивал „Двама са
малко - трима са
много“, през как-
ви етапи е ми-
нал, кои са проб-
лемите му и
накъде върви... -
това са темите,
по които разгова-
ряме по време на
ХVIII му издание
с един от създа-
телите на фес-
тивала, режисьо-
ра Леонард Ка-
пон.


