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Всеки театрален фестивал но-
си своя особена интонация. За
кукленотеатралния фестивал
„Михаил Лъкатник“ това е хармо-
ничният акорд на традиция и екс-
перимент. Както в спектакъла
„Цар Шушумига“ – изисканото
черно-бяло решение на художника
е изпълнено с изумителната игра
на актьорите както платното
се изпълва от вятъра. Великолеп-
на работа! „Сливи за смет“ – ув-
лекателно соло на актриса, вир-
туозно изпълняваща няколко ро-

ли, точно улавяща стила на бъл-
гарската приказка, съчетаваща яр-
ката гротеска и меката лирич-
ност. „Бедният крал“ – куртоаз-
на история, разиграна с маски. Ре-
жисьоката е предала и приказната
ирония, и хумора. Всички спектак-
ли нарисуваха многоцветно плат-
но на днешния български куклен
театър, развиващ прекрасни тра-
диции и откриващ нови перспек-
тиви за изкуството на играещи-
те кукли.

Из Бюлетин № 4 на фестивала
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Тръгвайки към Ямбол, нямаше как да не се замисля
дали ще успея да се върна в не чак толкова далечното
време на детството, когато се очаровах и искрено
вярвах в магията на кукления театър. Тези мисли бя-
ха неизбежни, поради целта на пътуването ми – ХVII
издание на Националния кукленотеатрален фестивал
„Михаил Лъкатник“. Вярвах, че мога да изчистя пред-
разсъдъците и наслоените знания, които истински
пречат на чистотата на възприятието. Желаех от-
ново да бъда дете и да се потопя в един невероятен
свят, където всичко е възможно, където всяка услов-
ност е реалност.

С тази вяра в един по-скоро ветровит и неусмих-
нат ден започна откриването на фестивала. 18 април
беше лишен от слънчеви лъчи, толкова подхождащи
на детските усмивки, но това не се оказа пречка –
събрани бяха най-добрите куклени постановки от
страната, създадени през последните две години.
Празничното начало беше пред Кукления театър на
града и завърши традиционно с гръм на черешовото
топче. Раздадоха се наградите от Националния лите-
ратурен конкурс за нова българска пиеса-приказка за
куклен театър. 

Началото бе дадено с усмивки и очаквания. Вечни-
те очаквания, че магията е възможна, че „има смисъл
от това“, че децата ще бъдат заинтригувани от
представените постановки, че ще бъдат спечелени за
каузата на изкуството. Усещането ми от открива-
нето подкрепи вярата ми, че детството не е прос-
то отрязък от време в човешкия живот. Но светът
остава това, което виждаме...

Според мен най-трудното, но и подло нещо е да
излъжеш дете, да му предложиш игра, в която ти са-
мият не вярваш, но продължаваш да таиш надежда, че
лъжата ще остане незабелязана. Невъзможно е, защото
децата разполагат безгранично със световете, изтъка-
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ни от чудеса, те нямат друга реал-
ност и веднага забелязват, когато
някой се опитва да „прокара“ фалш
в историите. Чисти са онези ар-
тисти, чиято магия ни кара да заб-
равим за всичко различно от разказ-
ваната от тях приказка. Да повяр-
ваме, че друг свят не съществува...

Кой повярва и кой се опита да
ни заблуди?

„Забава в горската дъбрава“
на ДКТ–Бургас
Представлението устоя на

границата на успеха, но защо? Ос-
новният проблем на представле-
нието беше обърканият адресат.
Музикален концерт, конкурс за
най-добри изпълнители и последо-
вателно представяне на участни-
ците – това беше сюжетният ске-
лет. Разделени в различни музикал-
ни жанрове, участниците в забава-
та представяха своите изпълне-
ния. Въображението на режисьора
Ирослав Петков представи меч-
ките „The Bears“ като рап изпъл-
нители, хипопотама Хипо Хиполити като изпълни-
тел на арии, но те, както и останалите „певци“, ос-
танаха извън обсега на разбиране на малките зрители.
Порасналият човек, аз, оцени фината ирония на
представлението и зададените подсмисли (особено
гласуването за най-добър изпълнител чрез вдигане на
ръка изключително ми напомни за смс-ите, пращани
в подкрепа на определен изпълнител). Децата просто
оцениха музикалното разнообразие и играта с кукли,
но аз „повярвах“.
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