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С Десислава Минчева – 
актриса и Петър Тодоров –
режисьор

– След „Кокошка с брошка“ и
„Аз, душата“, сега ни поднесохте
„Сливи за смет“ – още една нас-
лада и откровение. Деси, как се
чувстваш в този спектакъл?

Десислава Минчева. Точно в
този спектакъл безкрайно се забав-
лявам. Ние така го и направихме.

Много се забавлявахме, докато го
измисляхме. Днес беше малко по-
специално представление, но това
е нормално на фестивал – леко се
пренавихме. Това са си мои неща,
но иначе е голямо удоволствие.

– Спектакълът зарежда ли
те с енергия?

Десислава Минчева. Само та-
зи музика като я слушаш, е дос-
татъчно да те зареди. А пък и е
хубаво представлението, и както
каза един мой познат – няма отри-
цателни герои.

– Защо избрахте точно тази
българска приказка – „Сливи за
смет“?

Петър Тодоров. Имаше и фор-
мална причина, първо да спомена за
нея. Ние участвахме в един евро-
пейски проект, който се казва
„Море от митове“ и който беше
посветен на митове и фолклорни
приказки на европейските народи.
Бяхме поканени като български
представители в този проект,

който се инициира от гръцка орга-
низация, съвместно с румънска и
италианска. Проектът беше субси-
диран от Европейската комисия.
И така, трябваше да изберем една
българска приказка. Аз отдавна си
мислех за „Сливи за смет“, защото
тя е заредена с национална само-
ирония. И тъй като ние сме хора,
които не гледаме особено сериозно
на себе си и на света около нас.
Мислим си, че човек не бива да се
взима много насериозно, ако иска
да говори за нещата около себе си
и специално за по-негативните не-
ща. Да говори с дистанция, с от-
кровение, без да намесва отрица-
телни чувства. Това е малко Ра-
дичково – със самоирония да под-
хождаме към своите негативни
черти. И така, направихме един
спектакъл, в който да няма отри-
цателни герои... Но пък се поста-
рахме да направим всеки един от
героите наистина жив човек – и с
хубавите, и с лошите си черти,
както всеки един от нас. Всеки
един от нас носи в себе си и ангел-
чето, и дяволчето.

– А как се вписва тази наша
народна приказка в международ-
ното море от митове?

Петър Тодоров. Между друго-
то, ние сме една от малкото на-
ции, която със самоирония гледа на
себе си и мисля, че това ни е спа-
сило през вековете. Ние сме много
приспособими, с много светла са-
моирония гледаме и на хубавото, и
на лошото в себе си  и умеем да се
забавляваме и да се надсмиваме над
самите нас. Мисля, че това ни от-
личава от другите народи. Гърци-
те правят много сериозни неща,
италианците и румънците също,
но от всичките тези четири на-
ции, които работиха в проекта,
нашето представление беше един-
ственото, което избухна наисти-
на като фойерверк от емоции и
от самонадсмиване.

– В чужбина как ни чете пуб-
ликата, ако по тази приказка
трябва да ни опознаят?

Десислава Минчева. Нямахме
никакъв проблем. Абсолютно ни-

какъв. Дори те са още по-отворе-
ни.

Петър Тодоров. С изненада и
с радост. Те видяха в нас нация, ко-
ято може да се забавлява със
собствените си недостатъци. То-
ва страшно ги респектира, между
другото. Ето, аз откривам, че то-
ва е една от нашите отличител-
ни черти, която ни отвоюва мно-
го достойно място сред европейс-
ките народи. Преди три седмици
се върнахме от Германия. Там
представяхме България на един фес-
тивал, който се нарича „Фестивал
на театъра на черноморските
страни“ и се представяха теат-
рални трупи от всичките шест
страни около Черно море: Бълга-
рия, Турция, Грузия, Русия, Украй-
на, Румъния. „Сливи за смет“ мина
отново като фойерверк, дори по-
добре, отколкото тук, сега. Тук,
като че ли и ние имахме малко
притеснения, след успешните учас-
тия досега – по какъв начин ще ни
приемат хората. И публиката ид-
ва вече с някакви определени очак-
вания, след представленията, с ко-
ито сме гостували на този фести-
вал. Там като че ли бяхме по-осво-
бодени и наистина спектакълът
беше възприет страхотно.

– На кои места реагира чуж-
дата публиката?

Десислава Минчева. Общо взе-
то, по същия начин, по който ре-
агираше тук – абсолютно разбира-
емо. Но със сигурност, накрая ви-
наги се завършваше с едно голямо
хоро. Днес не можа да стане, но до-
сега нямам едно представление, в
което накрая да няма танци и за-
това малко съжалявам, че днес не
се получи.

Петър Тодоров. Първо,
страшно им действа музиката.
След това, те се удивляват на
чистотата на характерите в
представлението. Другото, което
наистина страшно ги респектира,
това е самоиронията, с която ние
подхождаме към нашите си нацио-
нални герои и към нещата от на-
шия фолклор. Моето впечатление
беше, че те разбират национална-
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та си традиция, традиционните
си национални черти с респект,
страхопочитание и благоговение,
но като че ли не умеят да се забав-
ляват със собствените си недос-
татъци. Те или ги осъждат, заклей-
мяват и дамгосват, или превръ-
щат персонажите си наистина в
герои. Докато ние съумяваме да се
забавляваме с всичко. Не знам дали
е за добро или за лошо, според мен
е за добро.

– Защо в този спектакъл поч-
ти се отказвате от думите?

Десислава Минчева. Последни-
те две-три представления реших-
ме да сложим микрофон, все пак да
се чува какво мърморя. Но то ня-
ма смисъл от думи, какви думи,
какъв текст? Думите тук нямат
никакво значение.

Петър Тодоров. Ние прецених-
ме, че всичко, което искаме да из-
разим, можем да го изразим без ду-
ми. Този спектакъл няма нужда от
думи. Първо, че самата приказка
„Сливи за смет“ е къса, тя се със-
тои от десет изречения и е ситу-
ационна – един човек, който оти-
ва по селата с една каруца със сли-
ви и така си намира жена – най-ра-
ботната, най-чистата. Изведнъж,
като тръгнахме да работим, се
оказа, че нямаме нужда от думи.
Ако направим героите си ярки и
характерни, самите им действия
ще говорят за техните качества.
Наистина нямахме нужда от думи
в този спектакъл.

– На моменти имаше нещо
Чаплиновско в излъчването ти,
в движенията ти...

Десислава Минчева. ...Какъв
ти Чаплин, това е нашият съсед
Стойко. Ами да, те са такива. Аз
съм ги гледала, ние живеем на село,
ние сме селяни.

Петър Тодоров. Ние сме наб-
людавали хората около нас. Във
всеки един от героите ни има по
нещо от човек, когото наистина
познаваме.

Десислава Минчева. Бабата е
Баба Лена, която постоянно ми
говори през оградата или на врата-
та: „Ох нйеска, нйеска, къ мъ боли
глъвътъ, нйеска шъ съ мрйе, нйеска.
Нйеска и олиото го напра'иха три
лйева“.

Петър Тодоров. От една
страна се оплаква, оплаква, а като

види нещо интересно, става и
тръгва да види какво има тук.

Десислава Минчева. Чичкото
е един мой съсед. Това е Стойко,
който е много действен, всичко
знае, всичко може, няма жена, ама
се оглежда.

- А бабата с чашката?
Десислава Минчева. Бабата с

чашката – такива ги има много,
това си е много характерна българ-
ска черта. Просто какво Ӝ е оста-
нало на бабата – ракийката.

- Сега, ако ми кажеш, че в се-

една от сцените изпъква повече,
изведнъж на Деси Ӝ се услажда и тя
става някакъв фойерверк. Напри-
мер, така днес тя беше бабата. В
други представление пък, напри-
мер, така сцена е с първата жена,
ние – казваме Цонка.

Десислава Минчева. Тя стана
любимка на всички. Всички много я
харесват.

Петър Тодоров. В третото
представление пък, любовната сце-
на стана брилянтна. И така, не-
щата се променят от представле-

лото ви има и младо момиче, или
това беше режисьорска добавка?

Петър Тодоров. Има, има и по
селата млади хора все още. Не, то-
ва беше един сборен образ – наши-
те представи за българското мо-
миче, добродетелното момиче, ко-
ето от една страна е хубавко, чис-
тичко, спретнато, но си има и тя
дяволчето в очите.

- Любимият ти етюд?
Десислава Минчева. О, не, те

са много. Една от любимите ми
сцени е любовната с Калинка. Днес
се разиграх на бабата... Ами всич-
ките са много готини, в някои мо-
менти се разигравам на един от ге-
роите, в следващо представление –
на друг, но когато всичките си ги
харесвам много, няма по-любим мо-
мент, или не много любим мо-
мент.

Петър Тодоров. В този спек-
такъл за мен сцените са равно-
стойни. Но в някое представление

ние на представление и аз не мога
да кажа коя ми е любимата сцена,
но много си го харесвам този наш
спектакъл.

Десислава Минчева. Защото
се забавлявахме. Не мога да ти опи-
ша, докато репетирахме, колко
сме се забавлявали! Така досега не
сме се забавлявали, когато сме пра-
вили нещо! Просто истерично сме
се смели.

Петър Тодоров. Аз си поста-
вих, като професионална задача, да
направим един спектакъл с Радич-
кови герои, защото при него няма
добри и лоши. Има живи хора, ко-
ито си имат, като всички нас, и
добрите, и лошите страни, и по-
ложителните качества, и недос-
татъците. Но той с такава лю-
бов пише за тях. Така се постарах-
ме и ние да подходим. Аз бих ти
задал на свой ред въпрос: „Според
теб, това съвременен спектакъл
ли е?“

Сливи за смет



39·ÓÈ 4/2010

– Абсолютно! Аз и затова ви
питам в разговора все в сегашно
време. „Сливи за смет“ е за съв-
ременната българска публика, за
поколението на интернета.

Десислава Минчева. Ние въоб-
ще не сме бягали от времето си.
Трансформации, трансформъри,
всички нововъведения от анимаци-
онните филмчета сме използвали,
всичко, което се появява, ние го
вкарваме и е абсолютно нормално.

- Именно като народопсихо-
логия, приказката, прочетена
от вас с днешна дата, я намирам
за много актуална.

Петър Тодоров. Аз исках спек-
такълът да има лек ретро прив-
кус, но хората да се разпознаят. И
мисля, че хората се саморазпозна-
ват – или себе си, или хора около
тях. Тоест, всеки един от нас,
според мен, може да разпознае по
нещо мъничко свое в спектакъла.

– Ще го играете ли там, къде-
то живеете? Така, за удовол-
ствие.

Десислава Минчева. Да, че
как?!

Петър Тодоров. Ние ще го по-
дарим на нашите хора. Искахме да
го направим за празника на селото,
на 29 юни – Петровден, но сега не
успяхме точно тази година. Но да
се надяваме, да сме живи и здрави,
ще подарим един спектакъл, как,
разбира се! Ние много се обичаме
едни други, без въобще да се изхвър-
лям и да преувеличавам. Ние сме
едни от тях вече, те ни приеха аб-
солютно като част от местния
пейзаж.

– А населено село ли е Бостина?
Петър Тодоров. Не, мъничко

е, има-няма 150 жители. Но ние сме
единствените артисти в селото,
те много ни помагат и ние се ста-
раем с каквото можем да им по-
могнем.

Десислава Минчева. Те пома-
гат с боб, с картофи, режат дър-
вата, пък ние ги караме с колата.

С Веселка Кунчева – режисьор

– За пръв път гледам пиеса, в
която мракът е главен герой, с
какво той те привлича толкова?

– Мен много ме вълнуваше
страхът от тъмното, детският

страх от тъмното, аз лично мно-
го се страхувах от тъмното като
дете и даже бих казала до много
късно, дори след като преминах
етапа на детството си. Затова
реших да създам спектакъл, в кой-
то детето и тъмното се сприя-
телят. Разбира се, това да бъде по
естествен начин. Така бих могла
не само да помогна на децата, но и
да им предложа някакви по-различ-
ни опции от това само да се стра-
хуват от тъмното.

– Страхът от тъмното у де-
цата, не е ли наложен по някакъв
начин от възрастните – плаше-
нето с тъмно, затварянето на
тъмно при провинение?

– Специално от Юнг знам, че
страхът от тъмното е заложен
у човека, той е архетипен страх,
от много, много години, откак-
то съществува човечеството,
но той може да се експлоатира.

– А когато режисьорът го
улови и го превърне в персонаж?
Защото това не е обичайният
герой, най-малко детски?

– Точно тук дойде помощта на
Мариета Голомехова, с която ре-
шихме как да изглежда тъмното.
Много е трудно да изобразиш тъм-
ното. Хем да няма визия, хем да е
детски приемлива. В смисъл, хем да
я има, хем да я няма. И така стиг-
нахме до решенията с топките,
които се променят, в смисъл, че
всичко е променливо.

– А очичките?
– Те са много очи...
– А най-големите, очите на

мрака?
– Всъщност идеята за тъмно-

то е, че и то е дете. Да то съще-
ствува от милиони години, но и
то е дете, по същия начин е упла-
шено от човека, който пък се
страхува от него. И най-големите
очи, всъщност персонифицират
ядрото на мрака, който всъщност
е уплашен по същия начин.

– А при децата, защото спек-
такълът ти е насочен към тях,
страхът от тъмното не се ли
подсилва от самотата? Самота-
та през нощта?

– Това съм заложила и в пред-
ставлението, че всъщност Мали-
ша – детето, за което разказвам, е
самотно, баща му го няма. Само с
майка си е. Когато човек е само-

тен, страховете му се увеличават.
Но то разбира, че тъмното също
е самотно, защото неговите бра-
тя и сестри също са изчезнали
някъде, и то тук, на земята, също
е останало само. И всъщност, две
самотни души намират приятел-
ството си.

- Какво научават една за дру-
га?

- Че, когато имаш приятел, ня-
ма страх. И искаш тъмното, ако
то ти е приятел, да дойде при
теб. Тоест, страхът не е от тъм-
но, от светло, от каквото да е.
Страхът може да бъде унищожен,
в смисъл, няма лошо тъмно, няма
лошо светло, няма нищо лошо, ко-
гато ти е приятел, няма нищо
страшно.

- А какво си казваха през цяло-
то време детето и мракът?

- С теб не съм самотен. Тъмно-
то води детето и тук, и тук, и
тук, в различни страни, показва
му различни неща, то му показва,
че не бива да бърза да бъде възрас-
тен, че не бива да се плаши от то-
ва, че не знае всичко. Някак си
тъмното помага на детето да ос-
тане дете, да остане такова, как-
вото е. Има време, има време за
всичко и накрая детето разбира,
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че всъщност тъмното е най-доб-
рият му приятел.

– А как се прие спектакълът
в Суботица?

– Много добре. Непрекъснато
реагират децата, радват се, няма
нито един уплах, което пък мен ме
учуди, защото исках леко да ги
стресна, поне в началото, но те се
смеят от самото начало.

– Спектакълът си носи ус-
мивка, в него има тънко чувство
за хумор, което не е лесно пости-
жимо, когато трябва да го пре-
караш през страха.

– Хуморът, според мен, е най-
важното нещо и за най-сериозните
проблеми. Хуморът може да спаси
и затова сме го търсили целенасо-
чено през цялото време.

– Предпочиташ авторските
постановки, а не класическите
сюжети, така ли е?

– Не ползвам писаното специал-
но за деца, не избирам класическата
драматургия по две причини. Пър-
во, заради авторски права, които
ме ограничават в работата върху
текста...

– Имам предвид Братя Грим,
Андерсен...

– Нямам нищо против тях, но
класиците не ме вълнуват толко-
ва. За мен е важно едно нещо да ме
развълнува. То трябва да е изклю-
чително лично. Това е най-важно-
то, усетя ли го, след това нищо
друго няма значение.

– И усещането тръгва от
твоето детство?

– Според мен, за да докосна де-

цата, аз трябва да съм изключи-
телно откровена, тоест, когато
искаш да кажеш нещо на децата,
трябва да се изравниш с тях,
трябва да си припомниш, когато
ти си бил дете какво ти се е случ-
вало. Иначе не мога да стоя като
възрастен и да им казвам: „Хайде
бе, сега защо се страхувате“. Това
е адски глупаво. И, докосвайки
собствените си страхове като де-
те, вече мога да достигна до тях,
да имам път към тях.

С Магдалена Митева – 
режисьор

– Поздравления, Маги!
– Мерси, за какво?
– Много нежно разказана при-

казка. И – както винаги – с не-
поправимо въображение.

- Това е нищо. Аз не мога да си
харесам нещата, като ги направя и
после не ми харесват. Веднага нови
неща ми се правят, други неща. И
сега виждам много недостатъци в
това представление.

– Тогава да започнем с тях.
Сега какво не си хареса?

– Много е бавно, много е дълго,
много е сълзливо. Ако искаш да ти
се хваля, бях на Варвара за месец и
половина, много добре си изкарах и
си починах, и контактувах с мага-
рета, коне, цигани и това е далеч
по-интересно, отколкото да си
гледам спектаклите.

– 40 минути много ли са ти?
– Ами на мен ми тежи. Дълго е.

Тогава, когато съм го правила, ме е
вълнувало и по някакъв начин ми е
харесвало, родило се е. Но след то-
ва вече ми е старо, не ми е ясно,
какво толкова ме е вълнувало, как-
во достига до децата? Изобщо
виждам си супер много грешки.

– Защо прочете така приказ-
ката на Андерсен?

– Защото за мен смисълът е в
цветовете на детската фантазия,
в него можем да потърсим истина-
та за чернобелия свят на живота
и смъртта. Това е някакво посла-
ние, затова всичко е с хартиени из-
резки, защото Андерсен е разказвал
приказките си с изрезки, изрязвал
си е някакви картинки, и затова
изцяло всичко е от хартия, харти-
ени изрезки. Този позитив и нега-
тив на нещата, изрязаното и из-
резките, които сме ние, възраст-
ните. Но там някъде през дупчи-
ците има едно шарено детство и
шарена детска фантазия, която
дай боже да доразвие нещата, кои-
то и самите ние не разбираме, но
определяме като кръговрат на жи-
вота. Нито логиката, нито фан-
тазията е мостът, а някъде там,
помежду им. И понеже все още не
съм намерила отговор, къде е тази
„златна среда“, мисля, че това не
се разбира и в представлението.
Аз съм визуален артист и визията
определя до голяма степен спек-
такъла, което не е лошо, но не
знам точно какво им казвам с та-
зи визия. Вече нещо друго ми се
прави. И аз го правя. Пробвам се
на малки пространства. Занима-
вам се чисто с интериора – в мо-
мента, и с екстериора. Просто
правиш някакви неща, раждаш ги и
ги плясваш на някакъв покрив, на-
пример. Това много повече ме ке-
фи, без да има досег с публика, коя-
то влиза точно в театър. Не е ре-
чено, че точно тук ще се случва
магията, магията е навсякъде.

– Поднесе на децата големия
въпрос за живота и смъртта?

– Тях изобщо не ги е грижа за
това. И мен не ме е грижа. Аз то-
гава много задълбах в Андерсен. Бе-
ше преди две години в Унгария, ко-
гато го правих този спектакъл, но
мисля, че той няма нищо общо с
това, което направих сега във Ви-
дин. Защото сега ме вълнуваше ка-
тегоричността, позитивът и не-

В тъмното
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гативът в изрезките. Просто се
замислих, че Андерсен за мен е мла-
дият и старият Андерсен. Сту-
дентът от самата приказка, кой-
то разказва приказки на детето, а
има и един съветник, който мина-
ва и казва: „Как могат да се гово-
рят такива глупости на децата!“
И аз просто само с това се зало-
вих. И смятам, че студентът е
младият Андерсен, който смело
може да изрязва картинки, други-
ят е негативът, в смисъл, ос-
татъкът, изрезката. И ми е инте-
ресна тази борба на белия лист,
между това, което е написано вър-
ху нея. То приказката е за това.
Детето се среща с преходността
на нещата, в смисъл защо умират,
защо не са същите. Оттам ми
дойде идеята. И съм ужасно благо-
дарна на целия екип на Видинския

театър. Прекрасни са и за мен е су-
пер кеф да отида във Видин, защо-
то хората работят със страхо-
тен хъс и се кефят, което е супер.
И ме чакат, и си репетират, за да
не се изложат. Много добър екип се
получи, с който можем и да се за-
бавляваме. Но аз просто съм оли-
гофрен, който като направи нещо
го изоставя в „Дом майка и...“, не,
в „Дом творец и актьор“.

C Иво Игнатов-Кени – 
режисьор

– Театър „Хенд“ – малък,
спретнат и частен, т.е. незави-
сим. Откога ви има?

– На 28 януари 2010 г. отворих-
ме врати. Първият сезон беше, до-

като се ориентираме малко. Де
факто сега откриваме истинския
първи сезон.

– Как се решихте на тази
частна инициатива във времена,
от които всички се оплакват?

– Ами, отдавна е тази мечта.
Събрах ентусиасти около себе си и
с общи усилия...

– Много ли сте?
– Бяхме 11 човека, останахме де-

вет и с помощта на бизнес-експе-
ртния съвет на град Пловдив, кой-
то помогна, успяхме да започнем.

– Близостта до училището,
случайна ли е или не?

– Просто намерихме тук под-
ходящо помещение.

– Много е удобно децата от
класните стаи да слизат тук
при вас.

– Е, слизали са 1-2 пъти, но при

частните училища е по-различно,
пък и сега е ваканция...

– Тъй като сте още в начало-
то и нямате готов репертоар,
към какви пиеси се насочвате?

– Не сме комедиен театър. То-
ва трябва да обясни всичко. Кукле-
но-драматичен театър. Не се пла-
шим от куклени постановки, ни-
то от драматични.

– Защо избрахте да се предс-
тавите с Джани Родари на фес-
тивала?

– Той е от хората с най-богата
фантазия. А фантазията и импро-
визацията са най-уважаваните от
мен. Аз съм клоун по професия.

– А защо точно с тази негова
приказка?

– Заради това, че много хора
през последните 20 години започна-
ха да се поставят извън закона,
над закона и започнаха да забравят
смисъла на това да има правила. А
смисълът е да живеем мирно и спо-
койно. Това ни прави по-щастли-
ви. И не е толкова тежко да се
спазват правилата. Затова избрах-
ме точно тази приказка. Мисля, че
децата отрано трябва да бъдат
наясно със смисъла на правилата.

– От режисьорска гледна
точка, кое беше най-увлекател-
ното в процеса на работа?

– Видяхте, че цялото предс-
тавление е от пластилин, а плас-
тилинът е много особен, много
тежък материал и е трудно да се
работи с него като с кукли. Това
пречи много на кукловодската ра-

Цветята на
малката Ида

Страната без
остриета
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бота, ограничава актьорите. По
тази причина заложихме повече на
афоризмите, на смешките, кукло-
воденето остана малко по-назад.

– Но се нарекохте „Хенд“?
– Така си остана от 90-та годи-

на, първата формация, която на-
правих за фестивала в Шарленвил-
Мезиер. И така я кръстихме, защо-
то първото представление беше с
ръце, казваше се „Его“. То е изцяло
с ръце, с голи ръце.

– Името задължава ли ви ръ-
ката да бъде основно изразно
средство?

– Пристрастен съм към това
изразно средство, второто по си-
ла след мисълта. Ако сте забеляза-
ли, когато ви липсват думи, си по-
магате с ръце. (Смях.)

С Франсис Монти – 
режисьор, актьор и Оливие
Дюкас – режисьор, актьор

– Честита награда, какво оз-
начава тя за вас?

– Приятно ни е, че получаваме
награда за спектакъл, който сме
правили преди цели 11 години. До-
като го работехме, преминахме
през много трудности, но бяхме
млади и трудностите не ни по-
пречиха. Въпреки това тази награ-
да за нас беше много неочаквана, ос-
танахме много доволни също от
това, че хората тук много добре
ни разбраха и оцениха труда ни, че
се развълнуваха от нещата, които
говорим от сцената.

– Защо сложихте Юбю на маса-
та и разказахте историята му са-
мо с предмети, обичайни за всяка
маса?

– Искахме да работим с те-
атър на предмета, а този текст
на Алфред Жари, който ние много
обичаме, е бил писан от него като
много млад именно за кукли. Има
две причини: беше напълно естест-
вено да използваме предмети от
кухнята, прибори за хранене, защо-
то става дума и за това колко
Юбю обича да яде. Освен това, ко-
гато започнахме, нямахме и пукна-
та стотинка и използвахме вся-
какви подръчни материали, правех-
ме бедняшки театър. Още повече,
че в дистанцията, която позволя-
ва да се работи с предметите, се
съдържа, според мен и иронията на

Жари. Наистина ни достави ог-
ромно удоволствие точно този
тип игра. Ние бяхме и напълно се-
риозни в едно театрално училище,
но бързо разбрахме, че искаме да
правим и друг вид театър, искаме
да изиграем повече персонажи с на-
шите предмети. И въпреки всич-
ко, искам да подчертая смисъла,
който влагаме в театъра - това е
една игра.

– Докато ви гледах, си спом-
них как някога децата в къщата
са си играли не с купени играчки,
а с подръчните предмети, мет-
лата става конче, и т.н. Беше

като детски домашен театър.
Съзнателно ли е търсено?

– Със сигурност – да. Но за раз-
лика от нас, децата играят само за
себе си, докато ние искаме да дадем
на зрителя възможността да се
свърже с нашата игра. Понякога се
получава дистанция между нас и
публиката, понякога публиката ко-
ментира действията ни, но никога
не могат двете да се случат еднов-
ременно, което е добре. И това е
една интересна тема, която подх-
ващате - за почерка в театъра.

С Катя Петрова – режисьор,
председател на българското
жури

– Преди да поговорим за ва-
шия избор, какво е впечатление-
то ви от общото ниво на пока-
заното тук?

– Според мен, тази година се-
лекцията е по-прецизна. Появиха се
интересни и много разнородни
спектакли като техника на воде-
не, като прочит и послания, като
визия. За нас това беше много лю-
бопитно. Беше доста трудно да
изберем най-добрите. Искахме да

избягаме от клишетата и да избе-
рем спектакли, които могат да
създадат пътеки за развитие на
кукления театър. Голямата награ-
да за чуждоезичен спектакъл взима
Канада за един много необичаен
прочит на Юбю. Там всичко се
случва на масата и с предметите
от масата, с плодовете и зеленчу-
ците, те разказват тази толкова
любопитна история за Юбю.
Прекрасни актьори, с много хуба-
ви ходове, с контакт с публиката
– това е едната ни голяма награда.
Другата – „Сливи за смет“ на фон-
дация „Бостина“, също много лю-
бопитен спектакъл. Първо – инте-
ресен прочит на „Сливи за смет“ с
много необичайни кукли и една не-
вероятна актриса, просто гениал-
на, не знам, думите са малко, за да
изразя впечатлението си. Остана-
лите три спектакъла, които изб-
рахме – в двата акцентът е върху
визията. Единият е по Андерсен
на Видинския театър и Магдалена
Митева. Визуален спектакъл, в
който тя използва шрайпроекто-
ри, изрезки от хартия – много ин-
тересен, свободен прочит. Други-
ят е „В тъмното“ на Сърбия, пак
с български режисьор – Веселка Кун-
чева и сценограф – Мариета Голо-
мехова. Тези постановки отличих-
ме за иновации и търсения в обла-
стта на визуалните изкуства.
Някъде сполучливо, някъде не док-
рай, но е важно, че нови пътища се
търсят. И последният спектакъл,
който наградихме, е направен от
пластелин. Това е представление
на частния театър на Кени. Той е
нов театър, и ние му дадохме наг-
рада за успешен старт, като им
пожелаваме на добър час. Техният
спектакъл беше много интересен
от две гледни точки. Значи, той
беше направен от пластелин, и по
време на самото изпълнение, акть-
орите създаваха и трансформираха
куклите в движение, от една в
друга. И другото много интересно
нещо, тъй като в последно време
гледаме много клиширани, много
стереотипни спектакли за най-
малките, а това на Кени е един
прекрасен ход за тях, защото те
могат да се включат в играта.
Много чист рисунък на спектакъла
и две чудесни актриси.

– Кой компонент в кукления

Юбю на масата
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театър през тази година беше
най-силен? Спомням си, че мина-
лата година че журито определи
като най-свободна и смела, сце-
нографията, докато им куцаше
режисурата, куцаше им въобра-
жението и находката при инте-
рпретация на класически сюже-
ти?

– Имаше няколко цялостни
спектакъла, благодарение на добра-
та режисура, което мен ме впе-
чатли. Визията беше много любо-
питна, но за мен режисурата и
много богатото въображение, с ко-
ето бяха направени спектаклите,
бяха най-провокативни.

– Спомена за пътеките, кои-
то отличените спектакли проп-
равят в кукления театър. Накъ-
де водят те?

– Не знаем още, но мисля, че и
относно визията, и относно избо-
ра, все по-малко спектакли има по
класически сюжети, които буквал-
но се възпроизвеждат като прераз-
каз. Тук видях стремеж към по-сво-
бодни вариации и прочит на тези
приказки. Актьорските ходове съ-
що са много интересни. Те поняко-
га са близки до анимация, вече в
кукления театър жанрът не е
строго очертан, някак си се смес-
ват жанровете.

– Какви предпочитания се
откроиха на този фестивал? Ин-
терпретация на класически сю-
жети или втурване към съвре-
менната драматургия - модерна-
та приказка? Търсене да се стъпи
на по-сигурното или да се експе-
риментира с нов текст?

– Има и двете и може би това
пък е ценното. Има и интерпрета-
ция, и то по нов начин. Но млади-
те хора предпочитат смело да
вървят със свободни текстове,
които и те пишат. Някъде са нес-
копосни, но пък имат прекрасна
идея, която извеждат, и мисля, че
този баланс ще е много ценен за
кукления театър.

С Виктор Бойчев – директор
на ДКТ-Пловдив

– Театърът ни съществува в
условията на криза. На този фон
как съществува фестивалът?

- Фестивалът се прави от хо-
ра. Мисля, че във всички, които са

обвързани с „Двама са малко – три-
ма са много“, го има желанието
фестивалът да се случи. Фести-
валът има своята публика, която
с всяка измината година нараства.
Фестивалът има своите фенове в
средите на куклениците и в среди-
те на специалистите от цял
свят. Той има свои приятели в
почти всички държави по света.
И аз много се радвам, че преди да
направим тазгодишната селекция,
имахме над 26 заявки за участие от
чужбина. Смятам, че във времето
на криза е криворазбрано да оряз-
ваш нещо, което е най-малкият
проблем на бюджета. Смятам, че
финансовите министри в България
са длъжници на изкуството, на хо-
рата, които се занимават с изку-
ство, и на хората, които се инте-
ресуват от него. Действително
има нужда от промяна, но промя-
ната не е в това да влизат по-мал-
ко пари, а в това парите да рабо-
тят по-добре. Усвояването на
средствата да не бъде безхаберно,
да не бъде без определен резултат
и същевременно, усвояването на

средства да бъде и в полза на бъде-
щето. Защото културата е инвес-
тиция в по-далечното бъдеще, тя
в момента не може да бъде усете-
на, тя няма пряк резултат. Тук
можем да разделим различни видове
изкуства, разбира се, и някои от
тях са по-близки до индустрията
(като киното). Но към събиране-
то на публиката с твореца, към
непосредственото, на живо съиз-
живяване на акта на творчество
сме длъжници и на творците, и на
хората, които биха искали да пре-
живеят подобен контакт.

– При закриването на фести-

вала ти късаше една маргаритка,
„гадаейки“: догодина „ще го има,
няма да го има…“. На последното
листенце каза: „Ще го има!“ Опа-
сяваш ли се, че обстоятелства-
та могат да попречат да има 20-
то издание на фестивала?

– За съжаление, в икономически-
те рамки, в които сме поставени,
засега не можем да предвидим дали
ще се случи или няма да се случи
следващият фестивал. Фести-
валът се случва тогава, когато бъ-
де осигурен. Та направената селек-
ция да бъде осъществена. Това сме
го правили в предишни години от
бюджета на театъра. За съжале-
ние, този бюджет, в тези рамки, в
които е предвиден до края на годи-
ната (не мога да кажа нищо за след-
ващата), не позволява кой знае как-
ви възможности. Въпреки помощ-
та на община Пловдив, средства-
та от страна на Министерство-
то на културата са намалени. То-
ва са обективни икономически не-
ща, които в крайна сметка, рано
или късно, ще се отразят на бъде-
щето на фестивала. Тъй като в
момента бюджетът не върви към
подобряване, засега съм песимист
за следващото издание. Това не оз-
начава, че няма да има следващо из-
дание, примерно след повече от го-
дина или повече от две години.
Въпрос е на реални обстоятел-
ства, засега сме в нереални обсто-
ятелства. По принцип изкуство-
то винаги е в нереални обстояте-
лства.

– Ако си на мястото на оне-
зи, от които зависи да ги има
добрите начинания, да има сти-
мул за подобни проекти, как би
постъпил?

– Много е просто. Там, където
нещата вървят и имат перспек-
тива, трябва да се инвестира.
Там, където нещата не вървят,
трябва да се направи ревизия и
възниква въпросът дали ще се на-
прави необходимата реформа. Не
да се говори за реформа въобще -
като някаква дума, която нищо не
значи. Реформата е да постигнеш
конкретен резултат от нещо, ко-
ето не е работило добре. Там, къ-
дето работи добре, това означа-
ва, че вложените в него средства,
дават резултат. Въпросът, разби-
ра се, е малко по-сложен, защото

Приказка за
юнаците
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резултатът в нашата дейност не
се вижда веднага, на момента… Той
не е толкова бърз, икономически
възвращаем, а по-скоро бих казал,
че е въпрос на обща експертна
оценка дали нещата някъде вър-
вят, или не, и ако не вървят, на
това място да не се изливат греш-
ни пари. Докато не се реформира.
А логиката за реформа в момента
е, че навсякъде се изливат грешни
пари, нещо което е супер непра-
вилно. Това означава, че всички
дейности се спират заради това,
че някъде, на няколко места, неща-
та не вървят. Там, където неща-
та вървят и това е ясно, публич-
но, видимо и доказуемо, нищо не
пречи да се инвестират средства.
Но тъй като в изкуството, па-
зарът е квазипазар, и продуктът
не може да бъде измерен в килогра-
ми, метри, левове и т.н., нещата
са доста по-различни. И тези, кои-
то ще кажат: „Там нещата са доб-
ри и там трябва да се инвестира“,
ще понесат негативите от стра-
на на местата, където нещата не
са добри.

– Доволен ли си от показано-
то на 19-тото издание?

– Смятам че, във фестивална-
та програма успяхме да видим изк-
лючително разнообразен вид те-
атър от най-крайните му форми и
пърформънси (като „Коса“), до аб-
солютно класически вид театър.

Тоест, ако някой, който е неспеци-
алист в сферата на театралното
изкуство, попадне на фестивала и
проследи голяма част от спектак-
лите в програмата, ще успее да на-
мери спектакли за своя вкус, онова,
което му допада. Всъщност фести-
валите са за това да извеждат вку-
са на личността на нейното ниво,
да я правят по-сензитивна, към
онова, което тя смята че би било
любопитно за нея. Смятам, че таз-
годишното издание имаше изклю-
чителен успех в това отношение
със заглавия, които бяха на много
високо ниво, изключително прециз-
ни като теми и изпълнение, и ре-
жисура, и сценография, тоест всич-
ки форми на театралното изкуст-
во бяха застъпени по най-добрия
начин и от най-добрите. Много ме
радва, че успяхме да направим едно
такова издание.

– Споделяш ли оценката на
журито?

– Когато избирахме състава на
журито, искахме това да бъдат
професионалисти с висок вкус и
висок усет за нещото, наречено
театър и то в разнообразните му
форми. Доверихме им се и смятам,
че техният усет за театър беше
провокиран от много заглавия. Тъй
като участвам по право в послед-
ното заседание, без право на глас,
мога да кажа, че те имаха много съ-
жаления, че не могат да отбеле-

жат и още заглавия от това изда-
ние, но в крайна сметка, състезани-
ето е за това да отбележим, тези
които са направили пробив. Иначе
всички бяха на високо ниво, това
е повече от добре. За съжаление
това бих казал, че в по-малка сте-
пен се отнасяше към българския
театър.

– Твоят спектакъл-откри-
тие?

– Моят спектакъл и голямата
изненада е „Юбю на масата“. Това
е фаворитът ми, тъй като аз поз-
навам добре пиесата, тя е правена
в нашия театър и смея да кажа, че
не очаквах такова решение, такава
енергия и такъв ход за спектакъла
на групата от Канада. Освен то-
ва, бях видял 3-4 техни спектакъла
през есента на един фестивал в Ис-
пания, и поканата ми към тези хо-
ра беше за друг техен спектакъл,
който в последствие се оказа, че
не можем да обезпечим, поради ре-
дица съображения. Но спектакъ-
лът, с който те дойдоха, беше до-
ри по-добър от този, който гледах
в Испания и страшно се радвам, че
се запознах с тези хора. Канада,
страната на снега, на севера, на ку-
четата с шейните и пъртините,
се оказа, че има изключително сил-
ни театрални върхове.

– Закри фестивала с думите:
„Дай Боже, да го има!“

– Аз вярвам в младите.
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ÕËÍÓÎ‡ ¬‡Ì‰Ó‚

1. Цяло чудо е, че този фестивал се състоя. Толко-
ва тревожни настроения и размисли кръжаха из съсло-
вието, че въпреки нарасналата неизвестност пред
утрешния ден на театъра ни да правиш фестивал, и
то да го направиш така, както в Кукления театър в
Пловдив умеят, си е наистина чудо… А вече никакво
чудо не беше, че по време на фестивала, между спек-
таклите, по време на почивките, в хотела, в ресто-
ранта – навсякъде и непрекъснато – всички говориха
за промените в театъра, за необяснената и необясни-
мата театрална реформа. И всички се питаха: какво
става, как е при теб, какво ни чака, какви са тези но-
ви структури, това началото ли е или е краят на ре-
формата, какъв е този странен и нелеп кентавър –
обединението на Пловдивския драматичен театър с
Родопския? Никой от тези въпроси не получи отго-
вор, но обговарянето им носеше някакво мазохистич-

В тъмното


