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На фестивал като на фестивал
Изключително топла атмосфера обгърна ХIХ-тото

издание на Международния куклено-театрален фести-
вал „Двама са малко – трима са много“ (2-6.9.2010 г.) в
Пловдив. Усмихнати кукленици от Канада, Италия,
Германия, Русия, Словения, Испания, Холандия, Сърбия,
Турция, Армения, Иран и България почти денонощно
водеха диалог и обменяха мисли за различните школи и
традиции в кукленото изкуство на ХХ и ХХӚ век. Бях
щастлив свидетел как между сценографите, актьори-
те и режисьорите от различни държави не съществу-
ваха абсолютно никакви езикови бариери, а обратното
– течеше огромна енергия, която стана причина за въз-
никване на нови приятелства и мечти за общи проек-
ти в неочаквани посоки, скрепени с оригинални идеи за
бъдещи представления. Съмишлениците искаха да ги
осъществят въпреки надвисналия дамоклев меч на кри-
зата и привидно отдалечаващите ги географски разсто-
яния. Гостоприемните организатори – директорът на
Пловдивския куклен театър Виктор Бойчев и негови-
ят екип, успяха да обгрижат и включат всеки от гос-
тите и участниците в творческата атмосфера на
фестивала.

Театроведите присъстваха като невидим „съвет
на старейшините“, следящ с любопитство творчески-
те процеси, както и готовите резултати, показани
от гостуващите трупи. А те никак не бяха лоши,
тъкмо напротив.

Акцентите
Три са основните провокации сред осемте българс-

ки спектакли, попаднали в пъстрата фестивална прог-
рама: поетичният „Цветята на малката Ида“ с ре-
жисьор и сценограф Магдалена Митева, живачният
„Сливи за смет"“ (сценарист и режисьор Петър Тодо-
ров) ефектните кукли и мобилната сценография на
Ханна Шварц и комедията „Приказка за юнаците“ –
свежа премиера на Лео Капон и Ханна Шварц. В чужде-
странните постановки, които успях да видя, най-раз-
лични бяха канадският, арменският и иранският кукле-
ни спектакли. 

Сливи за смет. Цветята на малката Ида
Моноспектакълът на Десислава Минчева „Сливи за

смет“ (в сътрудничество с Родопския драматичен те-
атър) бе най-експресивното и енергично представление
на фестивала. Актрисата с лекота влезе в няколко про-
тивоположни роли, танцуваше до полуда и играеше с
ироничните си кукли (тип „мъпети“), предизвиквайки
силни залпове от смях, почти ням диалог между мъжки
и женски персонажи в една и съща сцена. Куклите, как-
то сигурно вече се досещате, бяха великолепно израбо-
тени от Ханна Шварц, всяка със свой характер и уни-
кално изражение, отличавайки се и с индивидуални, под-
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чертано комедийни поведенчески рефлекси. Сценарист,
режисьор и продуцент на „Сливи за смет“ е Петър То-
доров, а спектакълът му е подкрепен от специална кул-
турна програма към община Виена.

„Цветята на малката Ида“ бе най-поетичният
спектакъл на фестивала. Трудно е да се пише за него,
тъй като усещанията, които той внуши и предизви-
ка, особено във втората си част, бяха изцяло в сфера-
та на фантазията и сънищата. Театър на сенките,
анимация в реално време, влизане на актьора в нарису-
ваното платно и заиграването с огромните анимира-
ни същества, рязкото отстраняване и иронията в
края на съня на малката Ида - всичко това ще се пом-
ни дълго не само от впечатлените деца, но и от тех-
ните родители. Авторският спектакъл на Магдалена
Митева бе най-оригиналният български проект, макар
и изпълнен с вече позната техника (чрез вижън се про-
жектират рисуваните герои, а жените актьори в ре-
ално време се заиграват с тях), той успя да ни върне
към онези великолепни състояния на детството, пре-
дизвикани от вълшебните истории на „Мери Попинз“,
„Магьосникът от Оз“, „Приказка безкрай“ и, разбира се,
„Цветята на малката Ида“.

Приказка, паднала от облак
Лично за мен най-нежният спектакъл в пъстрия

афиш на богатата фестивална програма беше арменски-
ят „Приказка, паднала от небето“ на младата трупа
от световноизвестния Държавен куклен театър „Ова-
нес Туманян“ от Ереван. Авторският поглед на млада-
та Зарухи Антонян, която е режисьор и музикален
оформител на вълшебното представление, грабва още
в началото на нейната приказка за (не)пораснали деца.
Определено трябва да си запазил детското в себе си,
за да възприемеш странно оживелите „кукли“, летящи

Приказка, паднала
от небето



36

по сцената като влюбени Шагалови персонажи. Пред
очите на развълнуваната публика актьорите сглобиха
отделните части на куклите, направени единствено с
пръстите на ръцете им – сгънатите под определен
ъгъл пръсти импровизирано представляват главата на
симпатичните същества, а вирнатите пръсти на дру-
гата ръка довършват крехката фигурка на живата кук-
ла. Напълно без думи, но с постигнат изящен, фин и
красноречив диалог, куклите се влюбваха една в друга,
докосваха се и летяха в най-щастливите си моменти
под поетичния музикален съпровод. В някои сцени
влюбчивите същества леко се плъзгаха по слънчевите
лъчи на сценичните прожектори като по дъга, падаха
„от небето“, люлееха се върху абстрактния декор,
търсеха се и се намираха. Изключително топъл и тих,
непретенциозен, кротък в посланието си и хуманен
спектакъл, преизпълнен със светлина.

Директорът на Ереванския куклен театър, изтък-
натият режисьор Рубен Бабаян сподели, че на тяхната
сцена нерядко се правят експерименти, най-вече по
текстове на съвременни арменски и класически руски
автори. Един от най-знаменитите им спектакли „Ак.
Ак.“ иронично интерпретира темата за малкия човек
в Гоголевия „Шинел“, друг е чисто движенчески и тан-
цувален, трети е вокален и музикален, четвърти пра-
ви нови сценографски открития в областта на съвре-
менното куклено изкуство, подръка с модерните тех-
нологии и мултимедии. Това е първото гостуване в
България на Държавен куклен театър „Ованес Тума-
нян“, но се надяваме да не е последно.

Юбю на масата. Последното цвете
Един от най-провокативните и емблематични аб-

сурдистки текстове в европейската драматургия на
ХХ век – „Крал Юбю“ от Алфред Жари бе изненадващо
свободно и дръзко интерпретиран като куклен те-
атър на обектите от талантливите канадски актьо-
ри Франсис Монти и Оливие Дюкас от театър De La
Pire Espece в Монреал. В кипящия от въображение спек-
такъл „Юбю на масата“ те успяха сериозно да впечат-
лят фестивалната публика с комичната жестокост на
пресъздаваната война, реализирана от тях с огромна
вещина, в умалени мащаби върху малка масичка, осеяна
с неочакваното метафорично присъствие на утили-
тарни предмети от ежедневието. Актьорите, които
са и режисьори на атрактивния представление, блестя-
що пресъздадоха целия оригинален сюжет, като не спес-
тиха нито една реплика, разигравайки безподобна ар-

мия от хлебчета, солници, вилици, ножове, домати и
пр. материални обекти, натоварени с ролите на про-
тагонисти и антагонисти в необикновения им спек-
такъл. Подобно на войната на стражари и апаши, ко-
ято всички ние сме водили в детството си, Франсис
Монти и Оливие Дюкас изживяха всяка сцена от имп-
ровизирания си спектакъл с огромно удоволствие, на-
помнящо на чистия детски порив, съдържащ се само в
игрите на младостта. Двамата перфектни канадски
изпълнители с лекота илюстрираха фестивалната мак-
сима „Двама са малко – трима са много“, изигравайки
над 20 различни персонажи (някои от които едновре-
менно и майсторски овладяно). Което само подчерта
различността на канадската куклена школа, съпоставе-
на с българската и руската куклено-театрална изпълни-
телска традиция.

„Последното цвете“ бе вторият политически кук-
лен спектакъл във фестивала, посветен на войната. Те-
херанската трупа на частния театър „Ариа“ показа
тъкмо обратното на канадците. Те грабнаха публика-
та с умаления, комичен и ужасно бъбрив вариант на
войната, с който се подчертава сериозността, абсурд-
ността и гигантските Ӝ мащаби. Тяхната военна по-
литическа приказка е драматично бавна, тежка и мъл-
чалива. Куклите им са с човешки ръст, водени са от
скрити актьори, докато при канадците изпълнители-
те бяха на преден план и окупираха цялото внимание
на зрителите с непрекъснатите си закачки, шеги и
открити диалози с публиката. Куклите, използвани
от младите ирански изпълнители, направиха най-силно
впечатление със своята характерност и лесна разпоз-

наваемост. Заради политическата цензура в Иран,
спектакълът им бе обявен, особено в Европа, като
творба, насочена срещу всяка война по света. От пръв
поглед обаче се вижда, че куклите им съдържат всички
белези на арабските черти, а спектакълът е скрита
критика срещу агресивната политика в техния свят,
сееща хаос и смърт. Въпреки бавно разгърнатия сюжет,
въпреки едва доловимото напрежение на актьорите и
недоизказаността на посланието им, въпреки цялата
мрачност и завоалираност (повечето от сцените бяха
слабо осветени с прожектори, насочени само върху
авансцената, където любимата се разделяше с тялото
на убития си любим, а детето им остава само). „Пос-
ледното цвете“ бе сред най-интересните и различните
като образност представления в богатата фестивал-
на програма.
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