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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
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ваш да подбираш, а това най-чес-
то значи и да изпускаш важни
спектакли или улични акции. Пре-
обладаването на чужди трупи в
програмата на панаира прави по-
добна лична селекция още по-труд-
на и основаваща се главно на дочу-
то, на подхвърлено, на инерции в
очакването от показаното в пре-
дишни издания и т.н.

Така че едва ли има хора, успе-
ли да видят всичко. Аз не се и
опитах.

Гледах изключителни
спектакли, гледах и много
остроумно измислени спек-
такли, но гледах и неща, които
нямат място на подобен, трупащ
все по-голям престиж форум. Това
отваря въпроса за селекцията и за
целите, които се преследват чрез
провеждането на фестивала. Ос-
новната цел би могла да бъде създа-
ване на условия за голямо септемв-
рийско улично и куклено шоу. Тога-
ва мащабите на фестивала ще се
определят само от набраните
средства за провеждането му, а
критериите, определящи подбора
на участниците в него, могат да
бъдат по-широко отворени, към
тях да се подходи с една по-приглу-
шена и всеядна взискателност. То-
ва ще е фестивал за хората и то-
ва не е лоша формула.

Другият подход е свързан с ам-
бицията тук, на място да могат
да се видят онези спектакли, кои-
то в момента определят развити-
ето и успехите на световния кук-
лен театър, които подсказват пъ-

теките на големите търсения на
кукларите по света. Това са много
по-скъпи спектакли, но тяхното
идване и „усвояване“ им от българ-
ските им колеги, би могло да има
определяща заслуга за развитието
на нашия куклен театър занапред.
Тогава формулата на фестивала ще
е по-затворена, вътрешносъсловно
насочена, хипотетично по-полезна
в някакво неопределено бъдеще. Но
за целта програмата на панаира
трябва специално и с огромно лю-
бопитство да бъде следена от ця-
лото съсловие. Това сега не се случ-
ва. А за театралната ни критика

– почти без изключения – пана-
ирът остана огромно бяло петно.
Тя не го удостои с вниманието си,
от което, разбира се, загуби не
театърът, а критиката…

Организаторите на панаира –
направо невероятно е с какъв
малък екип Столичният куклен
театър е могъл да доведе до такъв
бляскав финал сложната машина-
рия на фестивала! – очевидно са
търсили трети подход, трета
формула на форума. Те са искали да
съберат плюсовете на първите
две формули и да избегнат поне ня-
кои от минусите им. И са успели.

3. От това, което успях да ви-
дя, най-силна беше програмата за
възрастни. Това едва ли е случайно.
У нас непрекъснато се актуализира
дискусията за дефинитивното
обвързване на кукления театър с
децата. Обичаме да спорим. А хо-
рата, очевидно, не се отдават
толкова на спорове, колкото на
правене. И правят спектакли, кои-
то не се опиват от дързостта си
да са за възрастни, а се опитват
без никакви комплекси и унизител-
ни приклякания да търсят истина-
та за времето ни. И го правят ня-

Динозаври

Невидими градове
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как особено свободни, освободени,
съсредоточени в надбитието,
взряни в битийното, отдадени на
чувствата и страстите си…

Така започна фестивала, който
се откри с „Любовни кукли“ на
Кукления театър в Любляна. Бях
чувал, естествено, името на хо-
ландския режисьор Дуда Пайва, но
и двете срещи с негови спектакли
(втората е „Фасада“ на Театъра в
Биелисток, Полша) ми бяха „пър-
ви“. За мен театърът на Дуда
Пайва беше откритие, открове-
ние, културен шок… Той не се зани-
мава с адреса на спектакъла, не се
помайва и не тъне в непродуктив-
ни размисли дали ще успее чрез кук-
ли да говори за онези неща, които
очевидно го грижат… Той има в
главата си определен свят и като
всеки голям театрален режисьор се
опитва да създаде този свят и
пред нашите очи и уши. Неговият
свят в „Любовни кукли“ е свят на
странно подземие, чисто и уют-
но, с диван и стени, в които мо-
жеш да криеш своите надуваеми
кукли-жени. Всичко ни говори за
външния свят, като свят на кой-
то не може да се разчита, като
свят на отчуждение и невъзмож-
ност за човешки контакт. Чудно
ли е, че странните обитатели на
това пространство предпочитат
безконфликтните надуваеми кукли.
Слизайки в подземието, тези хора
са щастливи. Само тук те не
чувстват натиска на враждеб-
ността, на скоростта и пустота-
та. Тук те са подчинени само на
своето съзнание (и подсъзнание), на

своите желания, на капризите на
въображението си. Тук те пеят…
И как пеят! И какво пеят! Но ка-
то всяка утопия и тази скоро по-
казва своята несъстоятелност,
своята невъзможност. Бягството
в нея завършва с очаквано пораже-
ние. Просто няма изход. Никакъв…
Спектакълът не се безпокои, че
съдържа и по-енигматични пасажи,
че четенето му едва ли е просто
и еднозначно. (Сякаш нашият жи-
вот е, но това е друга тема…)
Ставащото на сцената следва ня-
каква логика на съня, на танцовия
спектакъл, на музиката, той рабо-
ти с картини, а асоциативният
ред, който те властно пробуждат
в теб, за всеки е индивидуален. Та-
ка преживяното става някак ин-

тимно твое, нещо много лично.
Дадох само един пример, а при-

мерите можеха да бъдат още ня-
колко („Фасада“, „Скъперникът“,
„Цар Шушумига“).

4. Мисля, че уверено можем да
твърдим, че Международният фес-
тивал за уличен и куклен театър
„Панаир на куклите“ в София се
превърна в най-интересния, най-бо-
гатия и най-очаквания междунаро-
ден куклен фестивал у нас.

Нещо повече. Панаирът е
шансът на този често намръщен
град да се усмихне, да се отпусне за
часове поне, да изпита радостта
от миговете безгрижие... Подобни
форуми са нужни на нас и за да по-
кажем на децата и внуците си, че
има и нещо хубаво, вълшебно и из-
ненадващо около нас, и поне някол-
ко пъти годишно можем да го
срещнем по улиците на родния
град. Само това да беше, а не е!,
нито лев от средствата за подпо-
магане на панаира, не е могъл да бъ-
де употребен по-успешно и по-
ефективно. (Това искам да го про-
четат хората от Столична об-
щина, които по всичко изглежда,

че за културата
мислят по-широ-
ко и с разбиране
от колегите си
от Министер-
ството на кул-
турата.)

Фасада

Любовни кукли


