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Юни месец е. Променливо вре-
ме, тълпи от хора и навсякъде из-
куство – това е, което ни посре-
ща още щом стъпваме в Прага. То-
зи уникален със своята артистич-
ност и исторически заряд град е
идеалното място за провеждането
на сценографското квадриенале! –
мислим си ние, група студенти,
току-що разтоварени от автобу-
са, а вече възхитени и забравили
умората от дългия път. Тези скуп-
чили се, залепили се една за друга
шарени къщички, тази театрална
атмосфера, този дух на града, кой-
то витае наоколо и ни главозамай-
ва... Не случайно е избрано именно
тук да се съберат хората от цял
свят, които се интересуват или
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професионално се занимават с теа-
тър, сценография и различните ви-
дове визуални изкуства!

Пражкото Квадриенале е тра-
диционно състезателно световно
изложение за сценография, което
тази година между 16 и 26 юли се
проведе за дванайсети пореден
път. В него взеха участие рекорден
брой страни от цял свят (64!), в
това число Германия, САЩ, Мек-
сико, България, както много други,
включително Колумбия, Армения и
Монголия, които участваха за пър-
ви път. Журито, присъждащо наг-
ради в различни художествени об-
ласти, се състоеше от девет све-
товно известни художници, сред
които режисьорът и сценограф
Брет Бейли от Южна Африка,
австрийският сценограф Ерик
Вондер и американският теоре-
тик Марвин Карлсон. В 3 състеза-
ващи се секции, фокусирани върху:
Страни и Региони, Студенти и
Архитектура, държавите предста-
виха най-доброто от областта на
сценографията, костюмографията,
светлинния и звуков дизайн и мул-
тимедийните пърформанси.

През тези 11 дни цяла Прага бе-
ше завладяна и живееше заедно с
Квадриеналето, тъй като из целия
град се провеждаха уъркшопове,
пърформанси на студенти от раз-
лични краища на света и инстала-
ции, създадени отново от студен-
ти със сътрудничеството на меж-
дународно признати художници (по
образователния проект на Праж-
кото квадриенале и ОИСТАТ –
Сценофест).

Имаше също представления на
открито, съвременни постановки
и безброй изложби на чешки теат-
ри и галерии, на които да преска-
чаш от една на друга, в случай, че
цялата тази атмосфера ти повли-
яе така, както повлия лично на
мен, а именно – да ставаш все по-
жаден за още и още изкуство!

Първото място, което лично
ние с моите колеги посетихме, из-
гарящи от нетърпение, беше чеш-
ката Национална галерия – замъка
Велетрежни, или просто „Единица-
та“, както я наричаха студенти-
те помежду си, тъй като там бе-
ше основното изложение и тя бе-
ше първа по ред и по значимост в
каталога на PQ (Prague Quadren-
nial) от обекти за посещение. Пър-
вите ни впечатления от Единица-
та, бяха най-различни, но като ця-
ло – позитивни. Можеше да се ви-
ди какво ли не – някои неща плаше-
ха, други възмущаваха, объркваха,
или провокираха зрителите по ня-
какъв начин, а трети просто за-
бавляваха, но всички въздействаха.
Е, разбира се, имаше и такива, ко-
ито разочароваха или оставаха не-
разбрани.

Пространството на Галерия-
та беше разделено на няколко сек-
ции, основни бяха тези на Страни
и Региони и на Студенти, но има-
ше също секция „Extreme Costume“,
„PQ for Children“ и др. На първия
етаж бяха разположени Страни и
Региони, които показваха широк
спектър от най-различни оригинал-
ни (или опитващи се да бъдат та-
кива) сценографски решения.

За българското участие мнени-
ята бяха противоречиви. Няма да
си кривя душата и ще кажа, че
сред самите нас – българските сту-
денти, често се срещаха и отрица-
телни оценки, неведнъж се стига-
ше до заключението, че „е, ако
имахме повече средства, можеше
да покажем много повече…“ Тъжно
е наистина, че приносът на Минис-
терство на културата бе само 340
евро – таксата за участие в Квад-
риеналето, а всички екипи по из-
граждането на представящия
страната ни павилион, както и
участниците в изложението бяха
на собствени разноски и с помощ-
та на някои сътрудници (например
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СБХ)... Но пък хората, занимава-
щи се с изкуство в България, от-
давна са свикнали да правят „от
нищо – нещо“ и да не очакват осо-
бени благодарности в замяна...
Важното е, че независимо от
представянето ни, от това дали
е било на нивото на останалите
или не и кой какво би изкритику-
вал, резултатът е само още по-
силно желание и вдъхновение от
страна на нас, студентите, а
предполагам и от страна на пре-
подавателите ни, да постигнем
на следващото квадриенале нещо
по-амбициозно и открояващо се!

Куратор на Националната ни
експозиция беше доц. Весела
Статкова, дизайнер – Петър Ми-
тев, а технически директор –
Иван Карев. Темата на експозици-
ята беше „Проходи във времепро-
странството. Личността и ней-
ните проекции“ и представяше
работи на художници като Анто-
ния Попова, Ханна Шварц, Иван
Карев, Марина Райчинова, Майя
Петрова, Мира Каланова, Никола
Тороманов, Петя Стойкова, Рози-
на Макавеева, Васил Рокоманов,
Венелин Шурелов, Весела Статко-
ва, Марина Додова и др.

Българските костюми на Нико-
лина Костова-Богданова и на Юли-
ан Табаков бяха част от експози-
цията „Народен костюм“, а в сту-
дентската секция се представи
проекта „No Frame“ с куратори
доц. Чайка Петрушева, доц. Маня
Вапцарова, проф. Майя Петрова,
доц. Елена Иванова и доц. Стефан
Попов. Студентските творби бя-
ха на НАТФИЗ, Художествената
академия, НБУ и АМТИ.

Николета Найденова, студент
IV курс в НХА, е авторът на
триизмерната репродукция по
картина на Густав Климт, която
радваше посетителите, които
рядко пропускаха да застанат на
мястото на музата на великия ху-
дожник и да се снимат „вътре“ в
картината му за спомен. НАТ-
ФИЗ се представи със силните ра-
боти на Ивайло Николов, Ива Ги-
кова, Димитър Димитров, Кати-
на Пеева и много други. Като ця-
ло студентските проекти и реа-
лизации будеха интерес, всички
академии представиха своите
виждания, съчетаващи традиция
и новаторство.

Впечатляващи и разнообразни
решения представиха също участ-
ниците от останалите държави.
Такива бяха например тези на Ис-
пания, Русия, Тайван, Чехия... и
много, много други. Кои са сред
наградените, не знам, аз лично
изобщо не се поинтересувах от
това, докато бях там. Според
мен всяко представяне, показало
желание за оригиналност и нова-
торство, заслужава да бъде оцене-
но, най-малкото заради смелост-
та да се рискува, наместо да се за-
ложи на нещо по-банално, но си-
гурно, че ще получи одобрение...

Интересен проект, който на
мен и моите колеги се видя наис-
тина различен и идеен, беше „Точ-
ка на Пресичане: Интимност и Спек-
такъл“, състоял се в публичното
пространство в самия център на
Прага, при Народния театър „Ла-
терна Магика“. Той представлява-
ше интерактивна изложба, дело
на 30 международно известни ху-
дожници, фокусирана върху кути-
ите. „Индивидуалните проекти за ку-
тиите, включващи участието на Ро-
мео Кастелучи, Йозеф Надж, Иля и
Емилия Кабаков… са подбрани по
такъв начин, че да представят голе-
мия диапазон от дисциплини, в които
участва представлението/пърфор-
мансът и неговите прояви, както и да

покажат огромното разнообразие от
теми, свързани с идеята за представ-
лението/пърформанса (войната като
представление, тангото като предс-
тавление, костюмът като представ-
ление и т.н.) Изложбата има за цел да
накара публиката да зададе въпрос за
формите на представлението/пърфор-
манса в днешния свят“, казва С.
Лоткер, артистичен директор на
Пражкото квадриенале и куратор
на „Точка на пресичане“.

Квадриеналето, всички проек-
ти, уъркшопове, пърформанси и
изложби, които се проведоха по
това време из цяла Прага, по ули-
ците, по галериите (дори по ост-
ровите в реката!), както и всич-
ки емоции и впечатления, които
те създадоха у млади и стари, у
професионалисти и любители, у
преподаватели и студенти, бяха
толкова много и толкова коло-
ритни, че е трудно да бъдат обх-
ванати и да се преразкажат с ду-
ми, невъзможно е да се опише вся-
ко едно от тях... Това е изживява-
не, което трябва да бъде изпита-
но! И всички, които имахме тази
възможност, бяхме толкова
щастливи, че сме там и че се ос-
тавихме красотата и магията на
този град, превърнал се през тези
11 дни в една голяма театрална
сцена, да ни завладее, завърти, за-

Николета 
Найденова,

България
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мае и зареди с несекващо желание
за творчество и креативност!

Мои колеги участваха в пърфор-
манси, уъркшопове, бяха част от
създаването и провеждането на
уличен куклен театър, както и от
много други разнообразни и предиз-
викателни проекти... И всички те
са много благодарни и радостни от
факта, че имаха този уникален
шанс да се запознаят с толкова
много професионалисти и колеги
от различни краища на света, да
създадат нови контакти и прияте-
лства и всички заедно, в екип, да
създават изкуство, в най-различни-
те му визуални форми и варианти.

И аз лично откривам точно в
това идеята на Пражкото квад-
риенале...

През малкото, но наситено с
емоции и преживявания, време, ко-
ето прекарах там, аз се усетих за-
обиколена от колеги, приятели,
от „сродни души“ – от хора, кои-
то също като мен мечтаят, тър-
сят и се борят да намерят начи-
на да изразят себе си и своите
идеи чрез изкуството, което съз-
дават, независимо от трудности-
те по пътя си, без значение от
кой край на света са и заплаща ли
им се достатъчно добре за рабо-
тата. Тези хора преобразиха за

това кратко време целия град,
навсякъде буквално на пътя ти се
изпречваше нещо интригуващо и
забавляващо, което да направи де-
ня ти мъничко по-цветен и кра-
сив – независимо дали си сцено-
граф, художник, актьор, турист
или просто случаен минувач!

И това е основният смисъл на
това световно театрално изло-
жение – не конкурирането, не
сравняването между различните
националности и държави с тех-
ните възможности, а взаимното
инспириране! Вдъхновeнието за из-
куство. И за живот!
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В началото на декември 2011 година

Столичният куклен театър гостува на

Българския културен институт в Лондон,

където изнесе две представления на „Злат-

ка – златното момиче“. И двете представ-

ления бяха посетени от Соня Рув – съпру-

гата на Петър Увалиев. При състояла се

среща с ръководството на театъра, тя

предостави на Кирякос Аргиропулос публи-

кувания по-долу ръкопис на Петър Ували-

ев, който е бил излъчван преди 43 години

по радиото.

За редакцията на „КуклАрт“ е чест и

удоволствие да публикуваме този текст,

който с наблюденията си надхвърля конк-

ретния звезден повод – представянето на

театъра в Единбург през далечната 1969

година.
КуклАрт

Писано било на България да бъде най-достойно
представена пред света от картонени кукли. Това не
е евтина духовитост или пресилен парадокс: то е
действителност. Трябваше Централният Куклен Теа-
тър да дойде от София до Единбург, за да стане то-
ва чудо: британската критика да признае, че българ-
ските кукловоди разкриват пред нея „нови измерения“
на изкуството. Така писа Уолтър Рийд в ежедневни-
ка „Скотсман“ – и така не е писано ни за един съве-
тски театър, защото те са приковани към отдавна
посърналите повели на реализма, художествен пенсио-
нер – жива сила в миналото, но мъртва тяжест в нас-

тоящето. Софийският Куклен Театър е театър на
бъдещето. Реалистичната сцена, останка от предфо-
тографската ера, все още се мъчи да догони някаква
измамна подражателност. Кукленият театър, чадо на
следфотографското време, тръгва от подражанието,
за да стигне до изкуството.

Този път на българския Куклен театър е минал
през култовска кал и ждановска мъгла. И ако теа-
търът е вървял и ако той върви неотклонно към пре-
цедената изобразителност, която единствена говори
на съвременната чувствителност – заслуга имат и
мъртвите, които са го водили, и живите, които го

Соня Рув сред
екипа на Столичен
куклен театър,
3.12.2011, Лондон

Sonia Ruv between
the crew of  Sofia
Puppet Theater 


