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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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гарския куклен театър, но и към корените на куклено-
то театрално изкуство въобще. Въпреки досадните
технически гафове на осветителите в Държавния
куклен театър на Търговище, частната израелска
трупа с удоволствие показа как се прави изкуство с
въображение и размах. Чаровната кукловодка, худож-
ничка и дизайнерка на кукли Ефрат Хадани и симпа-
тичният режисьор и актьор Пабло Ариел всъщност
комбинираха различни техники за правене на куклен
театър – като черен театър, движещи се рисунки,
театър на сенките, кукли зад параван, куклен цирк
върху стол и други познати неща, само че разгърнати
по абсолютно неочакван начин. Невероятната неж-
ност, с която двамата израелци контактуваха с раз-
личните кукли, се предаде и на децата в залата. Зато-
ва никак не е за подценяване силната връзка на Пабло
и Ефрат с малките зрители, някои от тях дори се
качиха на сцената и ентусиазирано участваха в игра-
та. Така авторският „Празник“ на аржентинския ев-
реин Пабло Ариел с лекота успя да изпълни предназна-
чението на кукления театър въобще – да радва както
с отлична актьорска игра и техника, така и с импро-
визация (въпреки че осветителите импровизираха по-
вече от изпълнителите).

Всъщност камерният куклен театър „Галиле“ е
един от най-добрите в Израел – награждаван е с пър-
ви награди за актьорско майсторство и музикално
изпълнение на живо на Международния театрален фес-
тивал на Хайфа. А умението на актьорите да контак-
туват еднакво добре с публика от различните възрас-
тови групи е безспорно. Един от най-известните им
спектакли е „Рисунките на София“ – създаден е по
действителен случай – историята на еврейско семей-
ство по време на Холокоста в Холандия. Главната ге-
роиня е майката на актрисата Ефрат Хадани, худож-
ничката София Пинкоф – в спектакъла са използвани
нейни оригинални рисунки от времето на Шоа, кога-
то тя е била 16-годишна и се е криела от нацистите
в Холандия. Всъщност София е дъщеря на Клара Ашер
Пинкоф, известен детски писател в Холандия. Нежни-
ят разказ на внучката – Ефрат Хадани, не е само ис-
тория за спасението и надеждата, колкото за вярата
в силата на изкуството, което помага да оцелеем до-
ри и в най-тежките дни. За съжаление този спектакъл
не бе показан наживо, но той все още се играе в Из-
раел и вероятно няма да е трудно да бъде изигран и
в България, стига израелското посолство да пожелае
отново да поеме разноските по пътя на двамата из-
раелски артисти, както направи специално за фести-
вала „Вълшебната завеса“.

Малкият Амадеус
Един от акцентите на тазгодишния Междунаро-

ден куклено-театрален фестивал „Двама са малко –
трима са много“ бе израелският „Малкият Амадеус“.
Това бе един храбър моноспектакъл на младата израе-
лска актриса Гадит Коен, вдъхновена от драматично-
то детство на австрийския композитор. „Идеята за
този мой авторски проект се роди, докато си купувах извест-
ните бомбони „Моцарт“. Наоколо в магазина имаше деца,
те също си купуваха от тях и аз ги попитах знаят ли кой е

изобразен на обложката. Всички те отговориха отрицател-
но. Тогава реших да направя моноспектакъл, в който да им
обясня, че „Моцарт“ не само е марка бомбони, но и гениален
композитор.“ Представлението бе композирано като
лирично музикално произведение, което разказва за
детските години на Волфганг Амадеус Моцарт – дете-
чудо, което тайно си мечтае да има истинско
детство, като всяко нормално дете. Изключително
фин и деликатен спектакъл, в който Гадит играе
всички възможни роли: Майката, Бащата, Английска-
та кралица и разбира се, малкия Амадеус. Етапите,
през които минава този трогателно наивен и вечно
усмихнат герой, са неговите първи опити да свири, да
композира, да се радва и да страда заради музиката. В
крайна сметка още в началото се налага силното пос-
лание на частния израелски театър „Агадит“: всичко,
за което може да си мечтае едно малко дете, дори и
това да е самият Амадеус, е чисто и просто – да по-
играе навън като всички други деца. Великолепната Га-
дит Коен играе на английски, използвайки импровизи-
рани кукли, облечена в атрактивен черен костюм, на-
шарен с огромни бели ноти. На главата си има перу-
ка под формата на оригинална огромна шапка, наподо-
бяваща ключа „Сол“. Поради безспорния Ӝ професиона-
лизъм се изкушаваме да сравним нейния интимен мо-
носпектакъл „Малкият Амадеус“ с буфонадно-клоунад-
ния „Моцарт Препостеросо“ на прочутата английска
актриса Нола Рае, която гостува на 17.9.2008 г. на V
издание на международния „Панаир на куклите“ в Со-
фия. За разлика от миниатюрната израелска кукла, ко-
ято повече композира, отколкото говори, английски-
ят Моцарт приличаше повече на едно симпатично
извънземно – огромна кукла, която жестикулира елега-
нтно и енергично като мим и стремглаво се хвърля в
буйни клоунадни изпълнения, осенена от наивни идеи,
каквито само децата са способни да съчинят. При Га-
дит, както и при Нола Рае, хуморът и нежността
към куклата и детето вървят ръка за ръка. Ситуаци-
онен, но и словесен хумор, който избухва понякога не-
очаквано – дори в най-драматичните моменти, свър-
зани с родителското насилие над детето.

Вместо епилог
И този път участието на българските спектакли

на фестивала в Търговище бе равно и предсказуемо.
Липсваха силни куклени спектакли и детски мюзикъли
от София, Пловдив, Пазарджик, Варна и Бургас. За
сметка на това бяха показани нови заглавия от афи-
шите на драматичните театри в Русе, Стара Заго-
ра, Търговище и Монтана, както и на държавните
куклени театри в Добрич, Търговище и на общинския
– в Казанлък. Никак не е случайно, че наградите за най-
добър актьор и актриса отидоха именно при участ-
ници от два частни театъра – Владимир Колишкин
от софийския театър „Абсурд“ за „Косе Босе“ и Таня
Евтимова от хасковския „Дани и Деси“ – за „Палеч-
ка“. И двамата изнесоха великолепни моноспектакли,
в които играха по десетина роли наведнъж, пяха, имп-
ровизираха и се закачаха с публиката. Някак встрани
остана чудесният опит на колегите им от ДТ–Тър-
говище да привлекат тийнейджърската аудитория с
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премиерния „Купонът“, създаден по действителен слу-
чай, в който 17-годишно момиче убива млада жена. За
съжаление силната енергия и ентусиазмът на актьори-
те съвсем не са достатъчни, за да прикрият несъвър-
шенствата на режисурата и слабия текст. Дано то-
зи опит да не е бяла лястовица, а да постави начало-
то на нова традиция да се правят социални проекти
в областта на младежкия театър. В Пловдив програ-
мата определено бе по-силна и интересна, но пробле-
мите отново са налице. За съжаление, и в двата амби-
циозни фестивала липсваха куклени ателиета и рабо-
тилници, майсторски класове, конкурси за детска дра-
матургия и много други неща, които могат да се раз-
виват с повече средства и благосклонност от стра-
на на Министерството на културата и съответни-
те общини.

Малкият Амадеус
Little Amadeus

Определението на Василий Кан-
дински за точка е „...същевременно
мост от едно съществуване към
друго (положителен елемент)“. Ли-
ляна Бардийeвска е една точка на
пресичане на полския куклен те-
атър с българския. Подобно на маха-
ло, тя отмерва развитието в дра-
матургията, режисурата, критика-
та и въобще в две куклени естети-
ки, макар и разделяни от хиляди ки-
лометри, но близки по душевност –
славянски. Завършва българска фило-
логия във Варшавския университет

и е известна преводачка на български драматургични
текстове и литература. Родена и живееща във Вар-
шава, тя е авторка на радиопиеси за деца и възраст-
ни, на театрални и телевизионни текстове за деца.
Автор е на многобройни статии в областта на бъл-
гарския театър в 25-томната „Голяма всеобща полс-
ка енциклопедия“. За съжаление нямам пряк контакт с
Лиляна Бардийевска, но като повечето добри автори,
я припознавам в нейните пиеси.

В тома „Зад осем планини“ са събрани седем от
последните й куклени пиеси. Пиеси, написани в калей-
доскопичен стил, но вливащи се в екзистенциалното.
Ален Роб-Грийе, твърди, че всеки писател е „реалист“.
В своята пиеса „Пет минути“ предназначена за по-
младите, за тийнейджърите, тя развенчава телевизи-
онните машинации върху човешкото съзнание, като
ги преекспонира и ги довежда до абсурд. С прецизно
чувство за карикатура тя ги осмива в този ракурс.
Изразността на пиесата е смесица от уличен сленг и
език, използван в рекламите. Тя впуска персонажите
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(обикновено полско семейство) в грозен сценарий, къ-
дето продуцентите са близки до божественото. Те
жонглират със съдбите на хората, като ги оставят
на принципа на рулетката. Действието се развива ди-
намично, а конфликтът между индивида и дигитали-
зираното общество, живеещо в нереална реалност, е
ясно очертан. Бавно и постепенно съспенсът въвлича
и създава чувство на несигурност, а душевната дис-
хармония прониква в съзнанието и осъзнаваш, че всич-
ки ние живеем в същата тази действителност.

Съзнание, което се впуска във въображението на
авторката с пиесите „Приказка за най-хубавата при-
казка“ и „Мое – не мое“. В паратекста на двете пиеси
откриваме наситеност от персонажи – животни, хо-
ра и фикционални същества, които са отъждествени
с близка до човешката характерност и качества, пре-
експониращи реалността. Писателката се заиграва с
любимия мой грях – суетата. Суетата като най-чо-
вешкият от всички грехове, най-реалният, непреодо-
лимият грях. И последствията от него. Макар че
всичко изглежда апокалиптично, се усеща успокоител-
ната атмосфера на доброто, която обгръща и забавя
лудото биене на сърцето.

„Мое – не мое“ е пронизана от много стихотвор-
ни монолози на различните животни, като всеки от
тях се заиграва да окарикатури отделна характерис-
тика, припознавана и в човека. Писателката осмива
тези човешки отрицателни черти със средства близ-
ки до гротеската, като по този начин се стреми да
извлече истинските образи на хората.

В пиесата „Зад осем планини“ Бардийевска преме-
ства публиката и директно я въвлича в действието,
където „Вечно закъсняващият разказвач“ променя хо-
да на разказа, като по този начин разцъфват различ-

Лиляна Бардийeвска

Liliana Bardijewska 


