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19,30
Четири играещи ръце или

Как да направим всичко или ни-
що. Театър „Чемодан“, Дует
„Квам“, Санкт-Петербург, Русия.
Автор и режисьор Андрей Княз-
ков. Сценография Юлия Голцова.
Музика Владимир Антипин. Участ-
ват Андрей Князков и Алексей
Мелник. Куклено шоу. (В СКТ, ул.
„Гурко“ 14.)

20,30
Закриване на фестивала.

«‡ œ‡Ì‡Ë‡ Ë Ó˘Â ÌÂ˘Ó

 ‡Úˇ œÂÚÓ‚‡

Септември е.
Вървиш по улиците на София.
Четеш афишите:
„VI Международен фестивал за уличен и куклен те-

атър – Панаир на куклите“.
Не само афиши, а и
реклами,

постери,
билбордове.

София е залята от информация.
Изненадваш се от специалното внимание към кук-

лите.
Продължаваш да четеш:
улични театри от 
Холандия,

Гърция,
Уругвай,

Франция,
Полша,

България.
30 представления за 3 дни:
– вдъхновени от историите за най-старите и го-

леми обитатели на Земята – динозаврите;
– инспирирани от книги като „Невидими градове“

на Итало Калвино;
– представление, провокирано от войната в бив-

ша Югославия;
- и т.н...
Неусетно „Панаирът на куклите“ „завзема“ цяла

София – марионетки, огромни кукли – динозаври, ак-
робатика на пилони, каскади, клоунада, жонглиране и
се превръща във фестивал на фойерверките и весели-
ето.

Грабваш сандвича и минералната вода и хукваш
към следващото представление.

Набираш все по-голяма скорост.
Не смогваш.
Не успяваш да изгледаш всички спектакли.
Следиш в интернет пространството интересни-

те коментари по повод гледаното.
От представленията на улицата хлътваш в теат-

ралните зали (Столичен куклен театър, Театър „Бъл-
гарска армия“, Театрална работилница „Сфумато“, Те-
атър „София“, Младежки театър, Театър „Ателие
313“).

Успяваш да видиш или пропускаш спектаклите
от:

България,
Русия,

Испания,
Италия,

Южна Корея,
Унгария,

Хърватска,
Холандия.

Попадаш в онова пространство, където мечтите
се сбъдват: ако нарисуваш птица, тя полита и...

Усещаш високия градус на температурата.
Вглеждаш се
във вдъхновените

очарованите
или разочаровани лица на зрителите...

Във веселата шумотевица...
В претъпканите зали...

Съучастник си на многото ръкопляскания... не, не...
на онзи миг тишина преди бурните аплодисменти...

Иска ти се да изчакаш и прегърнеш актьорите...
Участник си в дългото стоене пред театрите и

нежеланието да си тръгнеш, за да побъбриш или ус-
михнато да помълчиш под впечатлението от случи-
лите се празници – онези пиршества на сетивата,
които се помнят дълго...

И онова дълго тръгване към къщи...
За една подобна вечер искам да разкажа. Ще се фо-

кусирам само върху спектакъла, който ми направи
най-силно впечатление. (Всъщност спектаклите бяха
толкова много и толкова разнообразни, че е невъз-
можно да се разкаже за всички тях...)

Динозаври
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17 септември. Денят на София.
С присъщата си артистичност и чувство за ху-

мор, Кирякос открива фестивала.
Аплодисменти...
Тъмнина...
Притихване...
Лъч светлина...
Започва представлението „Любовни кукли“.
Безспорният цар на фестивалната програма на VI-я

Панаир на куклите бе Дуда Пайва. След „Ангелът“ и
„Утринна звезда“, този път той представи „Любов-
ни кукли“, „Фасада“ (за съжаление не можах да видя
представлението) и майсторски клас „Обектът като
партньор“ за студенти и преподаватели от НАТ-
ФИЗ, театрали и зрители.

В изкушеното ми съзнание на театрален режисьор,
рядко съм срещала спектакли, като тези на Пайва,
които да ме разтърсят. Бунтар, неудържим, предиз-
викателен в това, което прави, но безкрайно искрен.
Всеки негов спектакъл е изповед.

В „Любовни кукли“ Пайва се занимава с липсата на
комуникация в обществото. И жената, и мъжът по-
отделно са готови да се превърнат в жертва, но да

бъдат обичани. Те заместват партньорите си с кук-
ли за любов. Ранени психики, секс, дълбоко проникване
във вътрешните тайни на човека. Крайни екстремни
ситуации. Изследване табутата на хомосексуализма.
Колкото и да сме цивилизовани, не сме се откъснали
от инстинктите си и не сме далеч от животните.
Дълбоко в душите ни, в подсъзнанието ни, дебне
древна сянка. И всичко това е поднесено в суров вид.
Един скрит свят, ръководен от мистериозен дома-
кин, който манипулира съдбите им. Черен хумор,
танц, виртуозно кукловодене, ярко пластично присъ-
ствие на актьорите и жива музика. Куклите са дунап-
ренови, триизмерни, хиперреалистични, с предизвика-
телни лица, взети от живота. Спектакълът олицет-
ворява естетиката „грозното е красиво“.

Привърженик на стила Буто, Пайва взаимства
идеята да постига „минимум движение с максимум
емоция“. Опитва се да търси по-дълбока връзка меж-
ду кукла и актьор – диалог чрез хореографията, с цел
да създаде експресия на внушението.

На уъркшопа той представи техниката „дует за
един човек“ – умението да раздвои вниманието върху
куклата и себе си, да пренесе собствената си енергия
върху нея. Фокусът се премества от единия към дру-
гия (сиамска техника), „танц на шизофреника, който
кара кръвта да тече през куклата“. Тази игра на край-
ни състояния в спектаклите му, спира дъха и вдига ад-
реналина.

Спектаклите се нижат един след друг.
Тичаш от единия театър до другия...
Изпускаш следващото представение, хайде по-бър-

зо...
Уморен, но с все по-голямо желание и любопит-

ство следиш спектаклите...
VI международен фестивал за уличен и куклен те-

атър – „Панаир на куклите“, организиран от Столи-
чен куклен театър, обогати културния календар на
общината, разнообрази културния пейзаж на столица-

Моменти от
майсторския клас
на Дуда Пайва
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та и се превърна в събитието на българския куклен
театър за 2010 година.

Тържествено оживление.
Закриването на фестивала е със спектакъла „Чети-

ри играещи ръце или Как да направим всичко или ни-
що“ на театър „Чемодан“ от Санкт-Петербург, Ру-
сия. Използвайки виртуозно само двете си ръце, два-
ма актьори, осветени от сценична светлина, показ-
ват историята на създаването на света. Последният
им фокус е да „създадат“ по неочакван начин Кирякос,
за да закрие фестивала.

Финал.
Тишина в залата...
Фестивалът вече е спомен...
До следващия фестивал!

Четири играещи ръце
или Как да направим
всичко или нищо

√‡‰˙Ú ÒÚ‡Ì‡ ÚÂ‡Ú˙!

ÕËÍÓÎ‡ ¬‡Ì‰Ó‚

Няколко неща впечатляват
още от пръв поглед.

1. В шестото издание на Меж-
дународния фестивал за уличен и
куклен театър „Панаир на кукли-
те“, който се проведе от 16 до 22
септември 2010 г. в София, участ-
ваха 27 трупи (15 чужди и 12 бъл-
гарски) от 13 страни: България,
Гърция, Русия, Испания, Италия,
Полша, Словения, Унгария, Уруг-
вай, Франция, Холандия, Хърват-
ска и Южна Корея.

Уличните представления заляха
града (виж „Паспорта на фестива-
ла“). Това са 33 улични атракции,
които превзеха не само центъра на
столицата. От Южния парк и
НДК, през площад „Света Неделя“
и площада около Народния театър
„Иван Вазов“, през метростанция-
та „Софийски университет“, до
парка „Заимов“, а след това и гра-
динката до зала „Фестивална“,
през Борисовата градина до ж.к.
„Дружба“, през важния градски то-
пос градинката пред „Кристал“ и
не по-малко важния – градинката
при Майчин дом... – навсякъде граж-
даните на София и техните деца
можеха да видят неочаквани и при-
мамливи сцени сред привичната и
за всички ни станала някак скучна
в своята делничност градска среда.

Така, съвсем естествено и спо-
койно, фестивалът оправда назва-

нието си „панаир“ – площаден
празник, веселба, усилие да се по-
стигне общ, колективен дух в раз-
лични градски пространства (в
идеалния случай - в общото град-
ско пространство)…

В същото време спектаклите
(имаше отделни програми за деца,
„за вашето семейство“, за възраст-
ни) се играха на шест театрални
сцени: Столичен куклен театър,
Театър „София“, Театрална рабо-
тилница „Сфумато“, Младежки
театър „Николай Бинев“, Театър
„Ателие 313“ и Театър „Българска
армия“. Така някак кукленият теа-
тър изпълни почти всички теат-

рални сцени през тези дни.
Защо изреждам всичко това?

Защото изреждането дава поне ня-
каква бегла представа за случилото
се в София през тези луди седем де-
на, когато – нека перифразираме –
градът беше театър!

2. Провеждането на такъв ма-
щабен форум в столицата го обри-
ча на трудна обозримост. Когато
ходим на някой фестивал – ние сме
му отделили няколко дена от жи-
вота си и следваме програмата му,
без да допускаме каквито и да би-
ло пропуски. Тук, в София, това
трудно се постига. Все нещо те
отклонява, разсейва, затова започ- Скъперникът


