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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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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-
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но упоение, на което всички български кукленици –
пред смаяните погледи на чужденците – се бяха отда-
ли. Обяснимо е! На този фон всяка художествена
проява се изживяваше като аргумент, че театърът
няма да загине, няма да потъне в блатото на своята
агония, а, може би, ще продължи развитието си… Бе-
ше и тъжно, и сладостно усещане.

Това не е статия за фестивала, а само няколко
щриха от онова, което особено ме впечатли.

2. „В тъмното“
Реалният план в спектакъла е цветен, ярък. В мал-

кото легло е сложено да спи детенце с рижа коса. То,
естествено, не иска и изпробва всичко от класиката
на отлагането на заспиването: имам пиш, искам вода,
искам приказка… Истината е, че най го е страх от
тъмното. Зад креватчето, в една кубична конструк-
ция са провесени много и разни по големина топки. Те
са потънали в мрака на нощта. Веселка Кунчева и Ма-
риета Голомехова отново ни впечатляват с художе-
ствената си инвенция. Сред топките се появяват
разтворени чадъри и, когато кълбата или чадърите се
осветяват, върху тях се прожектират клипове на
различни персонажи. Започва онова пътуване в тъм-
ното, в края на което детето ще разбере, че мракът
не е страшен, а дори е приятел на детето, защото в
него то е свободно да фантазира къде се намира. А мо-
же да бъде навсякъде, където си пожелае. „Епопеята“
на заспиването се трансформира в епопея на разпалва-
ното от мрака въображение на детето. Мракът е ся-
каш чистият лист, върху който можеш да напишеш
всичко, което си поискаш. Костюмите на актьорите
са Чаплинови, на главите им има меки бомбета. Топ-
ките стават очи на различни персонажи. Някои от
топките са полукълба, когато ги обърнат, те ста-
ват, например, очи на жаби. В земята на големите
(„великите“) хора нещата са нелепи. Наистина, ако ви
кажат, че само децата правят глупости, не им вяр-
вайте! В земята на огледалата, детето попада между
четири свои отражения и се чуди кое е истинското.
Мракът-приятел дава безграничност на въображение-
то и пожелаването, той е пълен с приключенчески по-
тенциал, който детето може да използва…

Всичко е потопено в ласкава любов към детето,
което иска и има смелостта да пробва себе си, да
тръгне след любопитството си, да открива света.

3. „Сливи за смет“
Познатата приказка е само повод за този спек-

такъл. В нея истинският сюжет е всеотдайната ра-
дост от разказването, от преправянето, удовол-
ствието да доставяш удоволствие на публиката. Раз-
казът е простодушен до умиление, той тече по тайн-
ствените дерета на богатите асоциации. Вглежда се
в нас, в българите, по начин, който отхвърля грима-
сите на язвителността, а борави с ироничното, с
добродушните тонове, с продуктивните усилия да
бъде разбран и заобичан човека до теб – такъв какъв-
то е бил, какъв е и какъвто сигурно винаги ще бъде…

На празната сцена отзад има само един параван.
След това на сцената се изкарва странно и остроум-
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но съоръжение-инсталация на Ханна Шварц, което е
магаре, камион, лавка, автомат на самообслужване…

Колко Ӝ се играе на Десислава Минчева! Каква от-
даденост, какво въображение, каква наслада от игра-
та, която не може да не се предаде и нае публиката!
Играе с ръцете си, с краката си, с гърба си, играе мъ-
же и жени, млади двойки, селски хубавици и градски пе-
вачки с огромен бюст, мустакати млади хитреци и
хитри старци…

Петър Тодоров ни показва, че физическият те-
атър, в който са съсредоточени интересите му, мо-
же да е забавен, умен, наблюдателен и общодостъпен.

Голямо завоевание на кукления ни театър!

4. „Цветята на малката Ида“
Реалността е чернобяла (обратното на „В тъмно-

то“). Наивитет. Двама водят спор, преминаващ в
побой, как да възпитаме детето: като прагматичен
човек, рационален и дори циничен или като човек с
поощрено от нас, възрастните, въображение. Кой ще
утеши детето? Логиката или фантазията? Феерично-
то и цветното започват да изпълват сцената. Някак
тъгата от отбрулените цветове на цветята се
просветлява от увереността, че това е нормалното,
ежегодно повтарящото се течение на живота. И мал-
ката Ида вече убедено разбира, че преходността на
красотата е може би самата красота на живота.

5. „Юбю на масата“
Ето това е изненада! Весели готвачи изиграват

„Юбю“. Играят го с подръчните им кухненски прибо-
ри и маса. Оживяват, при това с несекващо иронич-
но отношение, чайници, кафеварки, чук, шише със сос,
лъжици, миксер, вилици, тирбушон. Франзели с набо-
дени в тях вилици са армиите. В битките се замерят
с грозде и домати (кръв). Така си играят децата! И ка-
надските актьори играят със страстното желание да
ни представят тази и комична, и абсурдна, и иронич-
на, и жестока пиеса. Колко освободени са актьорите,
колко професионално прецизни и изобретателни, кол-
ко стремителни в действията си. Това е майстор-
ство, шлифовано в десетгодишната история на пос-
тановката. Майсторство, от което много може да
се научи…

Юбю на масата

Сливи за смет

Цветята на малката Ида


