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поляна, ту в Старата липа и всички те в един неп-
рекъснато развиващ се кръг на повтаряемост и при-
добиване на ново ниво и равнище. Актьорите верно
следват начертаното от екипа направление, като ос-
вен своята младост, те донасят и се сливат с профе-
сионализма на екипа, който ги води към цялост, един-
ност и индивидуални постижения.

В тази цялостост и хармоничност на отделните
компоненти е и ключът към развитието и развиване-
то както на кукленото изкуство, така и на куклени-
те трупи и театри. Ако директорът на един те-
атър ти каже: „Ела. Направи ми едно спектакълче за
десетина дни. Ето ти малко парици...“ И режисьорът
се подведе. Такова отношение твърде бързо ще дове-
де и театъра, и режисьора-гастрольор (а и не само

гастрольора), и самото ни куклено изкуство отново
на дъното, където беше тръгнало през 90-те години
на ХХ век и където владее неизкуството, дори не-
личните интереси, защото шепата парици бързо
свършват и вече няма да има откъде да се взимат.

Старозагорският куклен театър през последните
години решително се стреми да се превърне в един
от постоянните центрове за развитие на куклено-
то изкуство у нас, което влияе ползотворно въоб-
ще на кукленото изкуство в света.

Постановката, която успях да гледам в София, на
сцената на Столичния куклен театър ми дава надеж-
да, че наистина Стара Загора се превръща в терен за
експерименти и висока проба изкуство.

Постановката на Магдалена
Митева „Приказка за рибаря и
златната рибка“ по приказката на
А. С. Пушкин с трупата на Види-
нския куклен театър отново дока-
за, че срещите с този творец ви-
наги протичат на интригуващи
места, сред неочаквани решения и
начини на осъществяването им.
Харесвам вълнението, което
струи от постановките на Магда-
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лена Митева, начинът, по който
въодушевява екипа, с който рабо-
ти и зрителите, които изберат
да погледнат на познатите теми
и сюжети със свежестта на ней-
ния творчески поглед.

„Приказка за рибаря и златна-
та рибка“ – драматизация, режису-
ра и сценография на Магдалена Ми-
тева – е уникална театрална игра
на ластици и ултравиолет, които

създават постановка, чиято визия
напомня анимационен филм.
Действието се развива на фона на
фонограма на авторска музика на
Климент Калев и Владимир Кова-
чев, специално написана в стила на
руските народни песни с включени
балалайка и други фолклорни
инструменти. Без текст и репли-
ки езикът на спектакъла е съобра-
зен с детската сетивност, търси
и намира изображението на детс-
ката рисунка, за да подхранва въоб-
ражението, представяйки случва-
щото се с много чувство за хумор,
визуални трансформации – сякаш
всичко, което въображението мо-
же да роди се случва в тази поста-
новка. Изграждането на сюжета се
ражда от рибарската мрежа. От
нея действието се заплита, изпли-
та, наплита и разплита буквално
пред очите ни, отделните нишки
рисуват различните сцени, образи,
връщат се пак в мрежа и след миг
са море, рибарска колиба, лодка, ос-
новните персонажи... В началото
картината е максимално опросте-
на, сцената е сякаш „празна", като
с течение на сценичното действие
(нарастване на алчността и жела-
нията на бабата) се обогатява и
насища с повече детайли.

Екипът от актьори – Краси-
мир Колев, Минка Сурдулова, Олег
Еличов, Аделина Илиева, Анатолия
Стефанова се стреми (и го пости-
га!) към занимателно и забавно те-
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атрално представление, което да
предложи на своите зрители нова
сценична визия, да заинтригува и
задържи детското внимание. Ос-
новните материали, които се из-
ползват в постановката – нишки
и ластици – в процеса на действие
се натоварват с нови и нови смис-
лови значения. Рибката е разказ-
вачът на историята, като с жес-
тове на фокусник превежда публи-
ката през цялата случка и внушава
идеята, че всеки сам, с двете си ръ-
це, с желание и упоритост – може
да твори чудеса. Златната рибка е

сътворена от две ръце, появяващи
се от нищото, ръце на вълшебник,
които пред очите на смаяната
публика буквално изплитат жела-
нията на героите. Свидетели сме
как с няколко движения картини-
те се развиват, допълват, услож-
няват – старото корито става
къща, къщата - господарско име-
ние, имението – дворец и само с ед-
но движение – всичко изчезва... Те-
мата за алчността, заложена в
персонажа на Бабата, стига до кул-
минация, когато Златната рибка е
вече на предела на възможностите

си, а Бабата все така прекалява с
желанията си. Картината е макси-
мално усложнена, преплетена, ниш-
ките – максимално опънати. Ся-
каш актьори и предмети са вече
на едно кълбо и всичко се разпада и
връща на начална позиция - една
стара рибарска мрежа, сред едно
вечно море. Един спектакъл за деца
и възрастни, който помага на все-
ки да се взре в противоречивата
човешка природа със средствата
на изкуството.

За какво се правят фестивалите? Защо всеки по-
голям български град има свой театрален фест, с кой-
то не на шега се гордее? С какво е по-различно посла-
нието на Международния фестивал на спектакли за
деца „Вълшебната завеса“ в Търговище (5-9.5.2009)? На
тези въпроси даде спонтанен и оригинален отговор
селекционерът на „Вълшебната завеса", театралният
критик Димитър Чернев: Да покажем на по-малките „не-
видимият свят“. И това да стане без груби шегички и евти-
ни сълзи. Те носят аплодисменти, но важното в театъра е
другото нещо. Нещото, което независимо от езика, на който
е изречено, събужда желанието да си по-добър и ти показва кое
е красивото. Което ти казва: „Здравей, аз съм сънят, който
ще сънуваш през следващата нощ и на сутринта ще се
чувстваш малко по-щастлив“.

Сънищата, които децата успяха да сънуват някоя
следваща нощ, се наричат: „Пинокио“, „Косе Босе“,
„Пук“ на Валери Петров, „Празник" на израелския мул-
тикултурен театър „Галиле“, „Горски театър с поуки
и вятър“ и др. Не всички от тях получиха награди (а
наградите бяха само 5), но най-голямата награда беше
радостта от детските усмивки и омагьосани погледи
– ето това вече не се забравя лесно. Никак не беше лес-
но само за журито на фестивала (бел. ред. – Ромео Попи-
лиев, Калина Вагенщайн и Патриция Николова), изправени
пред нелеката задача да оценят смущаващо равните
български спектакли за деца и изключително разнооб-
разните постановки, които идваха от Русия, Румъния,
Турция и Израел. В крайна сметка една от наградите
логично отиде при великолепните кукленици от Изра-
ел – Пабло Ариел и Ефрат Хадани. Именно с тях за-
почва нашият разказ за еврейските образи и вълшеб-
ства на амбициозния фестивал в Търговище.

Празник
Интересният куклен спектакъл на Мултикулту-

рен театър „Галиле“ от град Галилея успя да ни вър-
не не само към спомена за най-добрите години на бъл-
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