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регатно състояние на водата могат да бъдат обяс-
нени по-забавен и цветен начин. Представлението на
Елза Лалева „Приказка в ръчичка“ прави точно това.
Разказват се паралелно две истории – за един шипков
храст и две снежинки, които заедно преживяват
смяната на сезоните. Подобно пъстро и образова-
телно представление би подействало, както на най-
малките зрители, така и на онези, които скучаят в
часовете по природознание. Актрисите Ефимия Пав-
лова и Мария Райчева изиграха, освен двете снежин-
ки, и годишните времена. Смяната им беше изобра-
зена чрез скечови ситуации, в които новият сезон го-
ни предишния. По този начин тя не може да натъ-
жи или потисне (любимо оправдание на възрастни-
те). Всичко зависи от погледа, с който гледаме на
нея.

Представих си, със затворени очи и усмивка, че
въпросните представления бяха гледани от деца, че
посланията, на които ни учат, доста често буквално
и без фантазия, могат да достигнат до всяко дете по
прекрасен и пъстроцветен начин – чрез изкуство. Но
за възпитанието на децата е нужно превъзпитание на
възрастните, нужно е порасналите деца да изпитват
нужда от красота, да имат вяра, че доброто същест-
вува, и да се стремят да живеят според нея. Не е лес-

но да възпитаваш вече изграден, обезверен и кривораз-
брал „елементарното“ за „висше“ човек.

Също така не мога да проумея защо представле-
нията с насоченост към възрастни „отекоха“ незабе-
лязано, подобно на тези за децата. Постановките
„Елада Пиньо и времето“ на „Малко театро“, Будапе-
ща, Унгария, и „Кратки дърводелски импровизации“ на
театър „Виа“ (авторски спектакъл на Велимир Велев),
отново събраха само участниците на фестивала и
специално поканените гости. Представления, които
се занимават с човешкия дух и неговата многопласто-
ва същност, които задават символи и търсят инту-
итивното доизграждане, които залагат на гласово
(„Елада Пиньо и времето“), музикално, светлинно и
пластическо изображение, останаха невидени и оста-
вени на нивото на „несъществуващото“.

Та, „любопитството убило котката“… Чувала
съм този израз, но продължавам да мисля, че без любо-
питство ще се убие духът, ще се убие надеждата, че
„всичко това ще се промени“, без това „пагубно“ лю-
бопитство ще спрем да се движим напред. И все пак
нека помогнем на малкото останали на нашата геог-
рафска ширина любопитни хора, нека спрем да доказ-
ваме, че изкуството е значимо само за тези, които го
правят.

—ÎË‚ÂÌÒÍË ‡Á„Ó‚ÓË
¡ÓˇÌ‡ √ÂÓ„ËÂ‚‡ ‡Á„Ó‚‡ˇ Ò Ó„‡ÌËÁ‡ÚÓË, Û˜‡ÒÚÌËˆË Ë „ÓÒÚË Ì‡ ÙÂÒÚË‚‡Î‡ 

— ≈ÙËÏËˇ œ‡‚ÎÓ‚‡ ≠
‡ÍÚËÒ‡Ú‡, ‰ËÂÍÚÓ Ì‡  “-
—ÎË‚ÂÌ Ë ‰ËÂÍÚÓ 
Ì‡ ÙÂÒÚË‚‡Î‡

– Какви бяха основните ви
критерии при селекцията за фес-
тивала?

– Селекцията беше трудна. Не
всичко, което можеше да се вклю-
чи, успяхме да включим, защото
знаете, че колкото повече набъбва
един фестивал, толкова повече

средства иска, а това на нас специ-
ално не ни е много лесно в момен-
та. Но смятам, че успяхме да оси-
гурим прекрасни условия за всички
гости. Наистина празникът беше
за всички. В тези няколко дни Сли-
вен беше европейски град или поне
се доближаваше до такъв.

– Фестивалът порасна за две
години. Това е само второто му
издание, но той е вече много по-
разнообразен. Какъв облик искаш
да има той, облик, който да го
откроява сред другите куклено-
театрални фестивали в Бълга-
рия?

– Мисля, че той започна вече да
добива своя оригинален, собствен
облик. Не случайно толкова дълго
време изчаквахме, преди да го от-
крием, защото той беше замислен
много, много отдавна. Търсехме
формата, по която фестивала да
бъде уникален – среща на изкуства-
та, която да има по-широки рам-
ки. Ще продължаваме да се възпи-
таваме във вкус, ще се учим от
грешките и ще вървим напред. Той
трябва да бъде наистина самоби-
тен и главното – да бъде празник
за душата. Среща на творци, кои-

то се занимават с различни видове
изкуства. Той е място, средище на
хора, които искат да обменят
идеи и почерпват един от друг
идеи. Най-важната задача е нашите
зрители, малки и големи, да се за-
бавляват. Защото изкуството
трябва да носи радост. Това не
значи, че няма да се замисляме вър-
ху някой спектакъл по-сериозно, но
това пък е друг вид радост, нали?
Нека си спомним спектакъла „Ела-
да Пиньо и времето“ на Габриела
Хаджикостова от „Малко теат-
ро“, Будапеща. Или прекрасния
спектакъл на Театър „Виа“ на сту-
дентите, които тази година
завършиха. Това е един вид движен-
чески театър. Понеже Сливен е
доста отдалечен от столицата,
на мен ми се иска да покажем на хо-
рата тук различните форми на на-
шето изкуство, защото то е из-
ключително синтетично. И зато-
ва е и „Магия“, защото кукленият
театър може да борави с всички
възможни средства – и танцови, и
визуални, и сенки, и т.н. За марио-
нетката не говоря, тя си присъ-
стваше много силно на фестивала.
Много важен компонент на един
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юбилейния сборник
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спектакъл е визията. Затова съм
поканила толкова много млади ху-
дожници, абсолвентите на проф.
Майя Петрова, които се предста-
виха със сборна изложба сценогра-
фия и които работиха с деца - уче-
ха ги да рисуват и да правят кук-
ли. Имаше и конкурс за фотогра-
фия „Снимай вятъра“, и за поезия
на тема „Магията на вятъра“...

– Всичко беше направено с
много сърце. Да си пожелаем,
тъй като фестивалът се про-
вежда през година, да се срещнем
през 2013.

– Искрено се надявам „Магия-
та“ през 2013 година да надскочи
постигнатото.

— »‚Ó »„Ì‡ÚÓ‚- ÂÌË ≠
‡ÍÚ¸Ó

– Хитър Петър усети ли ма-
гията на вятъра?

– Разбира се, вятърът почти
ни духна конструкцията. Получи-
ха се технически проблеми, все
пак това ни е първото улично
представление след
премиерата. Въпре-
ки че то е праве-
но специално

за улица, премиерата мина в зала.
Но всяко нещо си има първи път.
Замислихме го да бъде нещо като
старо театро с музика на живо,
да се играе и на шапка. След пред-
ставлението да се минава с шапка
и, който го е харесал, плаща, кой-
то не го е харесал – ти казва ня-

коя и друга дума. Ние сме си при-
готвили и мушамички, в случай че
някой реши да хвърля яйца, дома-
ти и други такива. Това е малко
позабравен жанр, макар че аз се за-
нимавам с уличен театър от 20
години и по-специално съм правил
куклен театър на улица. Това е ед-
на от посоките на театър
"Хенд", да се занимава и с уличен
театър. И по тази причина се
хвърлих в този проект и другите
се съгласиха, защото им стана ин-
тересно. Никога преди не се бяха
занимавали с такова нещо. Хитър
Петър е една история, която мо-
же да се разказва до безкрай. Има
толкова много кратки истории в
нея, че беше трудно да да решим
кои от всичките да изберем. Но
ги наместихме… Има и много
допълнителни неща, които не иг-
рахме тук. Като ни омръзне нещо
можем да си вкараме друга исто-
рия.

– А защо този път го нямаше
Настрадин Ходжа?

– Няма го, защото вкарахме
един герой Ганьо, който е скъпер-
никът, който винаги се опитва да
изиграе Петър, пък бива изигран...
Под сурдинка казано, това е Бай
Ганьо, чисто българският тари-
кат, който винаги се опитва не
толкова да забогатее, колкото да
мине другия. И така ги смесваме.
Приятно ни е.

– Като каза, че Хитър Петър
може да се разказва до безкрай и
да се играе до безкрай, означава
ли, че това е един свободен набор
от миниатюри за Хитър
Петър?

– Не, има си начало, има си и
финал. Историите трябва да се
подредят все пак в определена по-
сока. Има си система на подрежда-
не на картините, за да се получи
цялостна структура. Но пък има
сценки, които са взаимно замени-
ми. И това е идеята - да се разказ-
ват най-различни случки. Ние
тепърва започваме да го развиваме.
Всеки един спектакъл ще си има
свой живот.

– Какви са предимствата на
уличния театър и къде са риско-
вете?

– Рискове има повече, отколко-
то предимства. Уличният теа-
тър не може да се организира. За

Иво Игнатов-Кени

Ivo Ignatov-Keni

него няма билети, няма задължи-
телна цена. Тоест, колкото си по-
добър, толкова по-голям шанс
имаш да бъдеш платен. Ако не се
получи нещо, оставаш без пари.
Едно важно предимство е, че пуб-
ликата е винаги при теб, ти не
можеш да докараш публика, но ако
наистина си направил нещо хуба-
во, публиката сама минава покрай
теб, спира, натрупва се. И хоп –
„салонът“ е пълен. Но рисковете
са, че сред тях има всякакви луди,
всякакви идиоти, злобари, които
пречат. Има полицаи с огромно са-
мочувствие, заради униформата и
на средата на представлението,
без никакъв респект те спират и
те питат: „К’во е това, бе?“ И
ти едва ли не трябва да покажеш
разрешително или да кажеш, че ня-
маш забранително. И той, ако е
задник, ще каже: „Нема да играте
повече!“, ако пък е готин пич, ще
изчака да си свършиш представле-
нието и след това ще попита:
„Има ли някакви проблеми, момче-
та?“ Има всякакви хора. Има та-
кива, които нарочно ще ти дръп-
нат крачола, има и такива, които
крадат от реквизита... Това е ед-
на много голяма школа. Оттам се
е родил театърът... Винаги е има-
ло такъв театър. Може би в ня-
кои периоди е замирал, но след то-
ва пак се е възраждал. Той се е
осъвременявал и после се е връщал
към корените си. Зависи кой и как-
ви идеи и пари има за това. Но ви-
наги е имало мераклии, които са
го правили. Този тип театър е
бил най-грубият сарказъм, най-ди-
ректната сатира и точно това
го прави много близък до народа.
Защото той се гъбарка със злобод-
невните проблеми, с идиотите на
деня, с политиката, с грубо сексу-
алното, ако щеш, с глупостта, с
пияните, с каквото ти хрумне.
Това е вицовият хумор, който се
ражда ей така, в разговор. Това е
истинският театър. Жалко е, че
много от колегите не могат да
разберат тази истина. Те го
възприемат като нещо непретен-
циозно, на ниско ниво. Напротив,
аз си мисля, че този театър е два
пъти по-трудно да го направиш,
отколкото да излезеш подготвен
пред публика, която е платила, за
да гледа.
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— ÔÓÙ. Ã‡Èˇ œÂÚÓ‚‡
≠ ÒˆÂÌÓ„‡Ù

– Що е то „Меко лего“?
– „Меко лего“ беше идея, която

ни хрумна с Бианка Бенковска по
простата причина, че по погрешка
купих страшно много гранули сти-
ропор и се чудех къде да ги вкарам
в някакво приложение. Реших да
направим едни такива меки кукли,
които могат и да се сглобяват ка-
то къщички и като каквото ви
хрумне. Идеята беше много по-об-
ширна, просто си направих един
експеримент, защото не съм рабо-
тила такъв род кукли и много се
забавлявам, докато ги измислям и

ги изработвам. И сега виждам, че и
на децата им е много забавно.

– Идеята е децата да са реал-
ни участници в правенето и
оживяването им, така ли?

– Идеята беше да са на връзки,
за да може да сменят нос на мяс-
тото на опашка, опашка – на но-
са, уши – на ръце...

– ...малки пикасовци...
– Да. И всъщност да си проя-

ват и творчеството, да сменят
нещата.

– Освен „Меко лего“, има и
„Магията на хартията“. В какво
е тя?

– С хартията всъщност може
да се направи всичко. Аз работя
вече от много години с хартия и
много работя с деца, които рабо-
тят с хартия – хартията във
всичките Ӝ възможни видове и
форми. Правим кукли, правим мас-

ки и костюми, шапки, цветя, ро-
боти. И децата винаги много се за-
бавляват и измислят невероятни
неща. Само трябва малко да им
подскажеш и да ги насочиш. Тук
правихме едни измислени шапки –
животни, батмани, по желание на
всяко дете. Утре ще правим хвър-
чила, защото, все пак, тука сме с
магията на вятъра…

– Майсторят ги заедно деца-
та и твоите студенти. Програ-
мата включва и тяхната абсол-
вентска изложба. Дори и най-
повърхностният поглед показва,
че са имали добър учител. Какво
най-много искаше да вземат от
теб?

– Изложбата показва, първо, че
това са талантливи младежи. Ос-
новното е да се научат да мислят,
когато работят специално за кук-
ления театър. Те са с доста разно-
странни интереси и възможности.
Не ги подготвям само за куклен
театър, защото някак си няма чак
толкова много работа по кукления
театър, което е жалко, защото
имат наистина много интересни
решения. И този процес тръгва
още от I курс. Тук на изложбата
има работи на студентите ми от
I и II курс, които развиват и про-
вокират фантазията. Примерно,
едното е на Аристофан „Птици-
те“, които трябва да се направят
от часовников механизъм и стари
чадъри. Това са задачи, които
трябва да провокират едно не-
стандартно мислене, което след
това вече, в III и IV курс се проя-
вява.

– Като спомена за бъдещата
им реализация, стеснени ли са
възможностите им след завър-
шване на Академията? Вече дип-
ломирани, те ще трябва да се до-
казват, но като че ли си малко
скептична към утвърждаването
им.

– Не. Но има за съжаление мно-
го малко режисьори, с които мо-
гат да работят, а сценографът
трябва да си прави чисто сцено-
графски неща, за да се развива и
натрупва, а не всякакъв вид инста-
лации или хепъниниги. Все пак ние
работим основно с режисьора, а
пък те някак си са малко и затова
млади сценографи малко трудно се
появяват по сцените.

—˙Ò —‚ÂÚÎ‡ ¡ÂÌÂ‚‡ ≠
ÚÂ‡Ú‡ÎÂÌ ÍËÚËÍ Ë 
Ò Õ‡Ú‡¯‡  ÓÎÂ‚ÒÍ‡ ≠
ÚÂ‡Ú‡ÎÂÌ ÍËÚËÍ

– Фестивалът няма конкур-
сен характер, няма жури, но
присъствието на театрални
критици издава желанието на
организаторите да знаят, докъ-
де са стигнали, какво са постиг-
нали, какво още може да им се
препоръча. И така, второто из-
дание на „Магията на вятъра“
отговори ли си на заглавието?

Светла Бенева. Много умест-
но фестивалът се нарича „Магията
на вятъра“. Много двусмислено мо-
же да се тълкува това, от една
страна, че магията не отива на
вятъра, въпреки обстоятелства-
та, обстановката, трудните ре-
форми, в които живее театърът,
и от друга страна, че магията ви-
наги може да бъде пренесена от
вятъра на мечтите, на въображе-
нието и на желанието подраства-
щите да се докоснат до изкуство-
то. Така че той, според мен, изця-
ло си покри целите и задачите,
които си постави, със широкия
спектър от заглавия, които пока-
за. Създателите му не се борят да
показват тенденции, а искат да
представят кукленото изкуство
за децата и публиката в този град.
Така че фестивалът е едно прекрас-
но събитие за Сливен и не само, а
и за театралната общественост,
защото, както се казва, пари няма,
обаче изкуството живее, въпреки
всичко. И затова самият факт на
събиране на хората от съсловие-
то, от културната обществе-
ност на града е от изключителна
важност, за да се създаде общност,
да продължим да общуваме… И да-
но магията на вятъра да пренесе
тази зараза на общуването.

Наташа Колевска. Впечатле-
нието ми на човек, видял начало-
то, е, че с този фестивал нещата
се развиват много добре, увеличава
се броят на гостите от чужбина,
виждаме наистина различни почер-
ци, различни творци. Виждаме же-
лание да се създаде по-широка кар-
тина на това какво представлява
кукленият театър и да се възпита
малкия зрител на по-широк поглед
към изкуството. Да може да прие-
ма, да се пренастройва и да се рад-
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ва на различен вид куклен театър.
А пък и програмата на фестивала,
както и при първото издание,
включваше и много други събития.
Въобще радващо е усилието на
Кукления театър в Сливен да въз-
питава децата много активно да
участват в представлението, да
не бъдат само пасивни зрители. И
това става някак естествено, а
пък, когато вече ги видим на ули-
цата, то е всеобщ празник. Това е
наистина онова съдържание на ду-
мата фестивал, което определя
значението Ӝ – празник.

Светла Бенева. Мисля, че фес-
тивалът може да се разшири в по-
соката на повече покани на улични
спектакли. Така ще привлича още
повече зрители. Виждам, че има го-
лям интерес, дори хора, които не
успяват да си доведат децата в
точния час, биха могли в по-късен
или по-ранен час да гледат улични
спектакли.

– Отказът от конкурс и наг-
ради, които като правило имат
останалите куклени фестивали,
крие ли според вас рискове от
снижаване на нивото (може да
дойде всеки, който иска да пока-
же, каквото е направил)?

Наташа Колевска. Не мисля,
че тук се канят всички, които ис-
кат да покажат продукцията си.
Напротив. Засягатe важен въпрос,
този за селекцията. Имаме много
интересно селектирана програма, в
която се прави баланс, както меж-
ду различни жанрове, така и от
различни страни от Европа (засе-
га). Те не са сложени на кантара за-
едно, и не се оценяват от жури, за-
щото, образно казано, не можеш да
сравняваш спортисти, които бя-
гат на различни писти.

Светла Бенева. Не смятам, че
тук може да дойде всеки, който
пожелае. Фестивалът трябва да
покаже нещо, което е изкуство. В
никакъв случай той не трябва да
приема една любителска форма, а
напротив, при възможност все по-
вече и повече да вдига нивото и
критериите, по които кани спек-
таклите тук. Те могат да бъдат
по-експериментални, по-крайни, в
по-нови форми, но все пак да бъ-
дат наистина изкуство.

– Какво още искате да види-
те на фестивала в бъдеще?

Светла Бенева. Това е много
трудно предвидимо, но аз винаги
очаквам някаква изненада и винаги
може от 10 или 12 представления,
поне едно да изненада с фантазия-
та си, с откритието, с някаква
нова форма, с някаква нова енергия.
Така че, винаги един фестивал
предполага такова нещо. Не могат
всички заглавия да бъдат от подо-
бен род, но всеки фестивал си я
има тази изненада.

Наташа Колевска. Би ми се ис-
кало сливенският фестивал да
продължава да показва спектакли
наистина на ниво, както тази го-
дина ги видяхме...

Светла Бенева. Добре е да дър-
жат летвата високо, както беше
тази година. Да не се снижават
критериите, летвата да се вдига
все по-високо и по-високо.

—˙Ò —Î‡‚‡ –‡˜Â‚‡ ≠
‡ÍÚËÒ‡

– Според вас какъв е дълбоки-
ят смисъл на такъв тип теат-
рални срещи, които са освободе-
ни от напрежението на конкур-
са, а искат само да създадат праз-
ник?

– Приемам ги с удоволствие.
Но бих препоръчала, защото ми
липсва, повече място за творчески
разговори. Разговори с добри
чувства, забележки или разказани
неща, които са преживени и съпре-
живени, мисля че те биха допълни-

ли още картината на нашия твор-
чески процес, на проблемите и
откритията. И биха ни послужи-
ли като препоръки за бъдещето.

– На този фестивал теа-
търът е навсякъде. В същото
време имаше и импровизирани
ателиета и работата с децата,
които могат да докоснат кукла-
та, които сега се приближават
към кухнята. Така печели ли се
малкия зрител?

– Разбира се, децата безкрайно
много се интересуват от това
как стават нещата, защо стават,
и това докосване до куклата за
тях е докосване до тяхната играч-
ка, до тяхното въображение, раз-
движването и оживяването на те-
зи предмети. И желанието им е те
да вземат участие в тяхното
оживяване…

Гости 
на фестивала

Festival’s guests
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– Преди да поговорим за –Ела-
да Пиньо и времето–, разкажи
малко повече за себе си и за „Мал-
ко театро“, Будапеща. Разбрах,
че театърът е станал вече на 15
години.

Габриела Хаджикостова. Това
е независим театър. В Унгария
има над 140 такива, което няма
аналог в България. Това са незави-
сими театри, те не принадлежат
нито към общини, нито към Ми-
нистерство на културата, но се
подкрепят от държавата. Личнос-
ти, каквито например у нас са
Александър Морфов, Явор Гърдев,
Мариус Куркински или Теди Мос-
ков, там имат свои трупи и пра-
вят изкуство, което отговаря на
техните творчески изисквания. И
ние с унгарския режисьор Ищван
Наги, с когото имам щастието да
съм семейство, през 1996 г. осно-
вахме такъв театър. Ищван има-
ше друга своя частна трупа, аз иг-
раех в немскоезичен театър, но ре-
шихме, че просто знаем много за
България и сме длъжни да направим
нещо за българската култура и за
наше собствено удоволствие. И
създадохме театър, в който се
стремим да правим това, което
отговаря на нашите творчески и
морални изисквания. Моралът и
етиката в тази професия са нещо
много сложно. Ние решихме да
правим театър с любов и мисля,
че това си личи в работата на
„Малко театро“ – неистова лю-
бов към България, към българската
култура, към уникални неща, кои-
то може би хората, живеейки
тук, изобщо не оценяват, не им
обръщат внимание, защото за
тях те са даденост. Но когато
човек се откъсне от България ка-
то мен, преоткрива страшно
много неща за себе си в Унгария.
Например, българския фолклор. Аз
съм един много космополитен и
многоезичен човек, който се
чувства навсякъде в света добре,
но в Унгария осъзнах какво са ко-
рените. В Унгария започна да ме
тресе някаква треска, започнах да
усещам, че думите имат вкус, че
не е все едно на какъв език изгова-

ряме един текст, че емоционални-
ят им заряд е различен, че българ-
ският фолклор и българската пе-
сен, а аз доста пея, носи някаква
много древна магическа сила, че
това са неща, които имат кодове
в себе си. Стремим се да правим
европейски театър на професио-
нално ниво, тъй като и двамата
сме професионалисти, а и рабо-
тим с професионалисти. Правим
синтетични спектакли, много ши-
роко е застъпен движенческият
театър, което в България също не
е много развито изкуство, длъжни
сме му още. Има много слово,
джаз. Не поставяме готови пиеси,
никога не сме взимали досега пиеса
на български автор, по-точно пра-
вим синтетичен театър като си
избираме литературен материал и
го обработваме по типичния вече
за нас начин. Има даже автори, ко-
ито са писали специално за нас,
български автори. Или Ищван пи-
ше пиеса, която е свързана с проб-
леми на българите, които живеем
по света, или е забелязал нещо
много типично за нас, обичливо
или критично, но ни поднася в пи-
есите си тези редове...

– ...но и в двата случая вярно,
нали?

Габриела Хаджикостова. ...но
и в двата случая вярно, да, и в два-
та случая от любов, защото и да
отправиш критика към някого,
то се прави от любов, защото те
боли и искаш да бъде поправено.

– Това ли са естетическите и
морални основания, за които
спомена?

Габриела Хаджикостова. Мо-
ралните са други. В тази професия
нещо етиката се загуби, загуби се
любовта един към друг. За нас ка-
то режисьори не е важно да изпа-
даме в истерия и да замерваме ня-
кого с предмети. Важното е зри-
телят да повярва в това, което
правим. Ние всички сме партньо-
ри и си имаме безкрайно творчес-
ко доверие. Вярно е, че много пре-
цизно подбираме  хората, с които
работим, защото държим те да са
много добри професионалисти на
много високо ниво, но преди всич-
ко искаме те да са човеци. Не вяр-
вам, че театър се прави с истерия,
мисля, че театър се прави с любов
и с това да убедиш партньора си

в своята истина, а ако той е прав,
да му се подчиниш в името на оно-
ва, че правите нещо заедно.

– Като спомена първо човеци,
а после българи, унгарци, актьо-
ри, не ти ли се налага да ги тър-
сиш понякога като Диоген с фе-
нера?

Габриела Хаджикостова. О,
не, не, просто много голям късмет
имаме, че познаваме такива колеги,
обичаме такива колеги, работили
сме с тях по други театри и, кога-
то ги поканим, те се чувстват
много добре при нас. Заразили сме
много хора с любов към България.
Те търсят България и идват тук
творчески да се зареждат.

Николай Иванов. Искам да до-
бавя нещо към казаното от Габ-
риела. За мен е изключително ин-
тересно да наблюдавам как се раз-
вива българският творец извън
България. Това е сериозна тенден-
ция през последните двайсет годи-
ни, защото всички тези хора,
включително и Габриела, разви-
ват корените си в контекста на
европейската и глобалната култу-
ра. И много е хубаво, че има об-
ратна връзка, че те се показват и
в България, независимо кой как ще
ги приеме. Това има резултат.
Дълбоко вярвам, че глобализация-
та е позитивна. Много хора са
против нея, но така или иначе тя
е факт, неизбежна е. И както хо-
рата очакват този свят да стане
глобален, така очакват и всеки да
покаже своите корени… Аз също се
обърнах по подобен начин към
фолклора. Когато започнахме с гру-
па „ОМ“, в началото свирехме съв-
сем други неща и в един момент,
когато започнах и аз да пътувам и
да се срещам с най-различни музи-
канти, преоткрих фолклора, а в
един прекрасен ден на един фести-
вал в Сегет се запознахме и с Габ-
риела. За мен това не са непозна-
ти води, аз съм участвал в много
пърформънси, защото пърформънс
арта също е една водеща синте-
тична форма, много често тя се
прави от художници, но съм
участвал с всякакви хора, където
се миксират текстове, музика,
пластика, танц, движение и т.н.
Така че, бях подготвен. И това е
много важно, защото стилистика
се създава много трудно.
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– Тук показахте „Елада Пиньо
и времето“ по Керана Ангелова.
Само и единствено литератур-
ният текст ли беше първопри-
чината за спектакъла?

Габриела Хаджикостова. Да.
Бях в България и се посъветвах с
моята много добра приятелка, по-
етесата Пенка Ватова какво си
заслужава да прочета. Бяхме, нико-
га няма да го забравя, в градинката
на „Кристал“. Влязохме в една мно-
го малка, но прекрасна книжарница
„Книжници“, и тя така с два пръс-
та хвана една книга и каза: „Това
прочети!“ И аз се прибрах вкъщи в
Будапеща, отворих книгата, започ-
нах да чета и след първата стра-
ница буквално казах: „А, не! Не мо-
же да бъде!“ И се върнах от нача-
лото, и знам, че тази първа стра-
ница я препрочетох може би десет
пъти, защото просто не можех да
повярвам. Написаното, целият
стил, магията на тези думи, мело-
дията, заложена в тях... И след то-
ва просто на един дъх изгълтах
книгата, която направо ме раздру-
са. И много дълго ходех из къщи с
един молив в ръка и подчертавах,
и тя до ден днешен ми стои до
леглото. И след това се обадих на
Николай и му казах: „Николай, от-
крила съм един текст, двамата
трябва да направим нещо и аз си
го представям, че ще бъде словесен
театър, никакво мърдане, ще седна
и ще го изговоря.“ А моят съпруг
каза: „А, не, не, не! Трябва да има
някакво движение!“ И аз му казах:
„Цял живот – ние правим петнай-
сет години и повече театър заед-
но – винаги съм се вслушвала в
теб, но този път, това нещо ще
го направя, както аз го чувствам!“
И изпратих текста на Николай,
той написа музиката, събрахме се
в Будапеща, той засвири и
текстът се изля от мен, той се
изговори сякаш от самосебе си. Яв-
но до такава степен е стигнало до
мен, че то просто се самосъздаде.
След това, разбира се, с течение на
времето го осмислям, търся нови
нюанси и го обогатявам, но така
или иначе, то не е от тези рабо-
ти, при които човек сяда, плани-
ра, чертае, мисли и първо измисля
формата, и после почва да работи.
Просто едно откровение. Това ми
е подарък от съдбата. Много ряд-

ко един актьор се среща по такъв
начин с един материал. Обикнове-
но дават му една пиеса, разпреде-
лят го, играе си я, може да направи
блестяща роля. Но това нещо е
съдбовно. Това е един безкрайно
богат текст. Става въпрос за веч-
ното, по-скоро за времето и за
безвремието. За другите прост-
ранства, за разликата между живо-
та и смъртта, която всъщност
не е разлика. За входа, който всъщ-
ност се оказва изход, за това, че
един ден отговорът сам ще ни на-
мери. Мисля, че както любовта не
може да се обясни, така и срещата
ми с този текст не може да се
обясни. Има неща, които докос-
ват и просто почват да текат в
кръвта ти, започваш да ги усещаш
с пръстите си и с всяка една фиб-
ра в тялото си и това са необяс-
ними неща, те не могат да се фор-
мулират с думи. Ето самата Кера-
на Ангелова казва, че има нещо по-
велико от думите. По-велико е
онова, което не може да бъде изго-
ворено. В Унгария текстът се сле-
ди чрез превод. Почти всичките
ни спектакли се играят и на бъл-
гарски, и на унгарски, но това е
текст, който не може да бъде из-
речен по друг начин, освен на бъл-
гарски, и публиката го следи с над-
писи. Но много от унгарците ид-
ват и казват, че за тях тази бъл-

гарска авторка е българският Мар-
кес. Това е нещо много силно и не-
що много закодирано има и неслу-
чайно в нейните думи. Пожелавам
на всеки да се докосне до този
текст, за да разбере нещо за себе
си и за България.

– Изпревари въпроса ми, защо
наистина спектакълът е решен
статично и изцяло в бяло. Из-
чистени слово и музика. Изчис-
тени откъм всякакво движение.

Габриела Хаджикостова. Мис-
ля, че този текст не търпи дви-
жение. Движението идва отвътре.
Това е изповед на една възрастна
жена. Възрастните хора сядат на
един стол и изговарят целия си
живот на един дъх. И това ми се
яви като първи образ. Като вто-
ра асоциация се яви баба ми, която
ходеше облечена само в бяло и
разбрах, колко е хубаво възрастна
жена да е облечена в бяло. Освен
това Елада Пиньо е много чист
образ и за мен тя можеше да бъде
облечена само в бяло, като то не
е чисто бяло, то е пречупено, то-
ва е едно екрю, то има свое излъч-
ване.

Николай Иванов. Според мен
текстът е изключително много-
пластов и там се крие неговият
код на въздействие. В него има ис-
тория, която за някои хора може
да е покъртителна. Аз мога да си
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призная абсолютно, че дори не ме
интересуваше историята. Исто-
рията за подхвърленото дете в го-
рата, кошутата и т.н. за някои е
много впечатлителна, но за мен
по-скоро това е един текст, кой-
то е еквивалентен като внушение
на библейско-езотеричен тип про-
за. И силата Ӝ е в това, че тя ус-
пява да надскочи станалите кон-
венционални вече опити да се пи-
ше по този начин. Има нещо мно-
го дълбоко истинско като енергия
и това смазва публиката между
другото. Разбира се актьорската
игра е много важна, но има нещо,

което на някакво ниво кара хора-
та да изпадат в изключително
дълбоко самооткровение и вълне-
ние. Това разбира се важи и за нас,
но факт, ние страшно много пъти
го играем и за мен най-учудващото
беше, че това се случваше и в Ун-
гария. Където все пак има някаква
преграда, хората четат текста на
стената, пък къде слушат, къде
гледат... Това означава, че наисти-
на в този текст има нещо много
дълбоко, което успява да докосне
вътрешната същност на всички
нас като човешки същества по
един безпрецедентен начин. Приз-

навам си откро-
вено, че за мен е
изключително
сковаващо, защо-
то съм джазов
музикант и пос-
тоянно трябва
да импровизи-
рам, а тук тряб-
ва да дебна всеки
детайл, трябва
да правя динами-
ка, трябва да
правя и звука в
реално време и
изобщо, много е
сложно, но тази
дисциплина в съ-
щото време
трябва да се пре-

сече с емоционалната точка на ця-
лото, за да въздейства.

– А между вас високоволтово
ли е електричеството по време
на изпълнение след като сте в
двата края на сцената?

Габриела Хаджикостова. Да,
да. Ние сме като скачени съдове.
Аз определено усещам енергията.
Винаги съм казвала, други хора мо-
же да се окажат ревниви, но то-
ва, което човек преживее на сцена-
та с партньора си, особено в му-
зиката, е различно. В музиката
има друга комуникация между хо-
рата... Даже в живота ние с Ни-
колай почти не си говорим, защо-
то рядко се срещаме. Но когато с
него сме заедно, по време на изпъл-
нение, имам чувството, че никого
не познавам така добре. Това е
друг вид внимание и това значи в
дадени моменти да се откажеш
от себе си и да се посветиш на
другия. Да усетиш кога той може
да излезе напред... Ако имаше пове-
че хора, които да говорят и да
правят музика заедно, щеше да
има много по-щастливи семей-
ства. Отвикнали сме да се слуша-
ме и да си обръщаме внимание, а
тук внимаваш и си отворил всич-
ките антени за човека до теб и
той си е отворил всичките анте-
ни. И това е съвсем друго ниво на
общуване.

Sliven conversations 
Boryana Georgieva talks to organizers, participants and guests of the festival 

Efimia Pavlova, actress, director of the Sliven
Pupper Theater and of the festival 

– What were the main criteria in the festival selec-
tion?

– It was a difficult selection. We did not involve every-
thing that could have been involved because you know how
the larger the scope of a festival, the more funds it
demands and right now they are problematic to secure. I
believe however that we have managed to provide excellent
accommodation of all our guests. For all participants it was
a feast. During those couple of days Sliven was a European
city or at least was getting close to that.

– The festival has grown in two years. This is only its
second edition and it is already much more diverse.
What do you want it to be, what is the image that would
differentiate it from the other puppet theater festivals in
Bulgaria?

– I think it has already begun acquiring its own origi-
nal face. We have waited patiently for long enough before
we launched it, although it had been planned long before.

We were searching for the format that would make it
unique; a meeting of arts in a broader framework. We will
continue educating ourselves in good taste and learning
from our mistakes how to move ahead. It should really be
original and, most importantly, a feast for the soul. A meet-
ing of artists from a variety of artistic forms. This is a meet-
ing place for people wishing to exchange ideas and borrow
inspiration from each other. The most important task is to
provide for our spectators, young and elder, having fun.
Art should bring us joy. It does not mean we should not
think seriously over a performance, but that is just anoth-
er form of joy, is it not? Remember the performance „Elada
Pignyo and the Time“ of Gabriela Hadzhikostova from
Malko Teatro, Budapest. Or the wonderful „Via“ show of
this year's university graduates. This is a kind of theater of
movements. Sine Sliven is quite remote from the capital
city, I wish we could show the people here the various for-
mats of our art because it is exceptionally synthetic.
Therefore it is „Magic“ because the puppet theater can use
all sorts of expression possible– dance, visual, shadows etc.


