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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.
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диционно с най-обикновени петрушки и на параван –
това се нарича експеримент. Най-хубавото е, че при
нас са показвани абсолютно всички видове театър,
при това с еднакъв успех. Например преди време в ед-
на и съща година голямата награда беше спечелена от
два коренно различни спектакъла. Единият беше про-
дукция на един частен испански театър, в който с
компютри се правеше невероятно куклено шоу с ла-
зерни, светлинни и звукови ефекти. Беше нещо много
интересно и неочаквано. Другият спектакъл бе за рус-
ки театър с петрушки и зад параван така, както се
е правел куклен театър в началото на неговото раз-
витие. Мисълта ми е, че и двете постановки бяха ед-
накво силни и въздействащи върху професионалисти-
те и публиката.

– Все още има противоречиви мнения за кукле-
ния театър, в който актьорите играят повече
пред паравана, отколкото зад него.

– Според мен принципно е много условно деленето
на куклен и драматичен театър. Не само защото в
драматичния театър има толкова много елементи
от кукления. Нещо повече. Визуализацията на драма-
тичния театър става точно чрез елементи на кукле-
ния. За това не би трябвало да съществува това де-
ление. Същото се отнася и до актьорите. Театър с
кукли, що за академично понятие е това? Актьорите
могат да играят с кукли или без кукли, няма значение,
те са актьори преди всичко. Умението да боравиш с
предмет, който да оживее в ръцете ти, идва допъл-
нително като незаменимо качество.

– В немалко български градове кукленият и дра-
матичният театър споделят едни и същи сцена и
изпълнители. Нормално ли е това?

– Да се слее драматичния с кукления театър е па-
губна грешка в реформата. Защото на практика след
няколко години кукленият театър изчезва. Разбира се,
въведено е най-вече заради различната основна посока
на зрителска аудитория. Да, може би има нужда от
съкращение на театри, много са и т.н., но сливането
според мен не е правилното решение на проблема. Ако
трябва непременно да има сливане, то трябва да е

Цар Дроздобрад
King Thrushbeard

между самите куклени театри. Това обаче е въпрос на
финансови и организационни решения.

– В „Едип...“ актьорите от три театъра обе-
диниха усилията си и създадоха нещо различно. За-
що са рядкост подобни театрални практики?

– Наистина би трябвало да се случват все по-чес-
то подобни спектакли. По-добро решение е да обеди-
нят усилията си два или три театъра, които при
това запазват своите трупи и продължават да имат
собствена продукция, отколкото да се унищожават
постоянните трупи и да се създават големи предс-
тавления, но с наети актьори за по веднъж.

– Има ли нужда вашият фестивал от допълни-
телни програми като конкурс за детска пиеса,
уъркшопи, майсторски класове, продуциране на
собствени спектакли и други подобни?

– Разбира се, но за съжаление това все още е наша
мечта. Ако има кой да финансира всичко това, ведна-
га ще го направим.

– Какви тенденции и посоки имаше през тези 20
години?

- Фестивалът се роди като идея още преди 25-27
години и оттогава много се промени. Ако през първи-
те години търсехме повече да се увеличи броят на
спектаклите, сега държим повече на качеството. Ка-
чествените неща надделяха. Така че фестивалът от-
давна вече е наложен в Европа, известен е, влязъл си е
в календара на световните фестивали, познат е нав-
сякъде, гостували са ни колеги от почти целия свят.
Вярвам, че развитието му ще става още по-интерес-
но, а животът му ще е дълъг и качествен.

Едип. Празникът на
ослепяването

Oedipus: The Holiday
for Going Blind


