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Спектакълът беше възнаграден с безкрайни апло-
дисменти от публиката поради върховната комбина-
ция от вдъхновение, актьорско изпълнение, звук,
текст, светлина и движение. Минчева, обвита в пур-
пурна обвивка, без шапка, дългите й коси се разливат
като водопад по раменете й, се покланя и кани Тодо-
ров да сподели аплодисментите. За холандското жури
нямаше съмнение кое е най-доброто представление на
фестивала, но също Ӝ международното жури им присъ-
ди наградата за „Най-добро представление“ за 2008 г.
Искрено се надявам се, че този спектакъл ще тръгне
по международните сцени и разбира се, ще бъде перфек-
тен за Международния куклен фестивал в Дордрехт.

Сп. „Wereld van het Poppenspel" (издание на холандската
УНИМА), Амстердам, февруари 2009; „Balkan Bulletin“,
Дордрехт, бр. 3-4, 2008)

От английски Емануила Величкова

Книгата „Смешното страш-
но в театъра за деца“ от Лео-
нард Капон (УИ „Паисий Хиленда-
рски“, Пловдив, 2009, 62 с.) има
подзаглавие „Разхвърляно подреде-
ни мисли за неща, които истински
ме вълнуват“. Това е малка, полиг-
рафски сравнително небрежно из-
дадена книга, с илюстрации, с ци-
тати, с посочена използвана лите-
ратура и дори със списък на цити-
раните постановки.

На задната корица автори-
тетни имена като проф. Снежина
Панова и проф. Елисавета Соти-
рова изказват мнението си за пуб-
ликуваната „студия“.

Снежина Панова пише за „уди-
вителната
способност
на Лео Капон
за теорети-
ческо осмис-
ляне на сис-
темата от
идеи, които
обосновават
естетиката
на неговите
спектакли .
Употр е б я -
вам думата
удивителна ,
защото с ед-
на впечатля-
ваща научна
база, той
анализира па-

радоксалното не като реплика или
жест, а като творчески подход,
който дава възможност за изне-
надващи преплитания, съвместя-
ване и обрати в характерите, чо-
вешката психология и капризите
на несъзнаваното във вечната иг-
ра на сценичното действие.“

Има ли смисъл да се добавят
други думи!

И все пак ми се иска да обърна
внимание върху фигурата на авто-
ра, такава, каквато я рисува него-
вата книга. Той е човек от особе-
ното котило, към което принад-
лежат Стефан Москов, Алек-
сандър Морфов, Гергана Тодева,
Марий Росен и други много различ-
ни помежду си режисьори, свързани
на пръв поглед с простичката им
вяра, че преобръщането на почва-
та е по-плодотворна театрална
стратегия. Те са ученици на Юлия
Огнянова, и тези Огнянови деца
от доста вече години определяха и
определят мисленето за театър у
нас. 

Те са по своему свенливи, кое-
то, разбира се, някои от тях кри-
ят зад подчертан мачизъм, затво-
реност, грубост и детска обидчи-
вост. Те предпочитат вица, анек-
дота, каламбура, парадокса, игра-
та, импровизацията, клоунадата,
двусмислицата, недоразумението и
т.н. - все мостове по скъсения
път към същността. В душата си
са лирици, мечтаят най-банални

неща: светът да е по-добър, хора-
та – по-благородни, децата - по-
щастливи. Дори сякаш им е някак
неудобно, че са толкова трафа-
ретни мечтите им (абсолютно
неуместно е това тяхно притес-
нение!) и затова ги обвиват в
пъстрите хартийки на театрал-
но-необичайното, внезапно-непоз-
натото, смешно страшното и
т.н.

Леонард Капон е много искрен
в книгата си. Той говори простич-
ко за много сложни неща и тук ми
идва наум едно сравнение: така пи-
шеше и Леон Даниел за своите пъ-
тешествия в театъра. „В смешно-
то се нарушават нормите и пра-
вилата, а това предизвиква раз-
мисъл за същността и естество-
то на самите норми и правила.
така смешното се доближава до
сериозното“ – пише Капон. И мал-
ко по-надолу пише най-впечатлили-
те ме редове: „Самото смешно не
бива да стига до онази сатирична
крайност, при която изчезва игро-
вото начало, изчезва приемането
на нещата с достатъчно обич (кур-
сив мой – Н.В.), защото тогава на
мястото на добронамерения смях
идват гневът, негодуванието и не-
доволството. А те никога не но-
сят усмивка.“

Ето такъв ми се рисува Лео
Капон, когато чета неговата
кратка книга: човек-усмивка с дос-
татъчно обич за всички деца.
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