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тя, който води към спящия в
океана дракон. Детско-юношески
театър „Мали“, Велики Новгород,
Русия. Режисьор Надежда Алексеева.
Сценограф Игор Семонов. Художе-
ствено осветление Лариса Дедух.
Участват Любов Злобина, Марина
Вихрова, Олег Зверев, Андрей Да-
нилов, Елена Федотова, Анастасия
Алексеева, Алексей Тимофеев, Алек-
сей Коршунов. (Държавна опера-
Стара Загора.)

20,30
Комедия аха-аха дел'арте,

импровизации за възрастни, про-
дукция на VI международна твор-
ческа лаборатория „Стара Загора –
2010“. ДКТ–Стара Загора. Режи-
сьор Ищван Наги. Асистент Габ-
риела Хаджикостова. Музикална
среда Гергана Василева. Маски Ни-
колай Демеров и Живко Кънев.
Участват Георги Спасов, Краси-
мир Господинов, Дарин Петков,
Калоян Георгиев, Татяна Андреева,
Гергана Василева, Елица Стоянова,
Ана Дюлгерова, Делян Кьосев, Ян-
чо Иванов, Станислав Матев.

29 септември

16,00
Премиера на романа „Улицата

на пеперудите“ от Керана Ангело-
ва. (Регионална библиотека „Заха-
рий Княжески“.)

18,00
Елада Пиньо и времето, Мал-

ко театро, Будапеща, Унгария. Ре-

жисьор Габриела Хаджикостова.
Консултант Ищван Наги. Компо-
зитор Николай Иванов. Визия Ищ-
ван Наги. Участват Габриела Хад-
жикостова, Николай Иванов.

20,00
Закриване на фестивала и връч-

ване на наградите.

Жури
Jury
Олга Л. Глазунова (Русия) - пред-

седател
Ивета Скрипкова (Словакия)
Васил Рокомонов (сценограф)
Юрий Дачев (театрален кри-

тик, драматург)
Петър Цанков (композитор)

Награди
Awards

За най-добър спектакъл GRAND
PRIX – на „Цар Шушумига“,
ДКТ–Пазарджик.

За експериментални и нови форми
– на „97 стъпки и половина по
пътя, който води към спящия в
океана дракон“, Детско-юношески
театър „Мали“, Велики Новгород,
Русия.

За режисура – на Надежда Алек-
сеева за „97 стъпки и половина по
пътя, който води към спящия в
океана дракон“, Детско-юношески
театър „Мали“, Велики Новгород,
Русия.

За сценография – на Леся Лучко
за „Коне“, Закарпатски регионален
куклен театър „Бавка“, Ужгород,
Украйна.

За музика – не се присъжда.
За женска роля – на Любов Зло-

бина в „97 стъпки и половина по
пътя, който води към спящия в
океана дракон“, Детско-юношески
театър „Мали“, Велики Новгород,
Русия.

За мъжка роля – на Димитър
Иванов в „Разкази от бъчвата“,
Театър „Ренегат“.

Журито благодари на организато-
рите на VII международен кукленоте-
атрален фестивал за възрастни „Пиеро
2011“", създали условия и възможност
да срещне погледа си с очите на Другия
– човек, кукла, култура, творчески свят
и душа.

Свила Величкова 
и Теди Москов

Svila Velichkova and
Tedy Moskov

В личното ми професионално пространство
Международният кукленотеатрален фестивал „Пие-
ро“ стои като екзотичен непознат. Бях вечерта на
стартирането му преди години. В паметта ми спят
латентен сън спомени-образи за една свежа атмосфе-
ра, изградена от въодушевление, симпатично
чувство за пионерство (в смисъл на първооткрива-
телство), спектакъл на открито с красива игра на

вятър, тела и платна. По презумпция фестивалът
„Пиеро“ трябваше да бъде радикалното различие в
общо взето монохромната картина от театрални
фестивали, българският принос в похода да се насо-
чи (отново) кукленият театър към възрастните.
Самите възрастни „пренасочили“ кукления театър
през XIX век изключително към децата...

Аз бях добронамерена, но пасивна част от тези
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надежди и може би това отложи сре-
щата ми с реалното битие на фес-
тивала. Той се случваше сякаш
в някаква паралелна реал-
ност, която опознавах
чрез оскъдните писмени
текстове и вдъхнове-
ните разкази на колеги
и приятели. И чрез
още една хипотеза
за стойността му,
защото познавам
професионалния хъс
и уменията на хо-
рата, които го ор-
ганизират.

Приемам, че сед-
мото издание на
„Пиеро“ е представи-
телно за оформения му
пред годините облик и
ценностни нагласи.

Международният кукле-
нотеатрален фестивал „Пиеро“
НЯМА ПРОБЛЕМИ, ако става ду-
ма за структурата и организацията
му. В себе си той съдържа цялата пълнота
на характеристиките, които определят едно
такова събитие като фестивал, а не просто като
масиран гастрол на поредица от спектакли. В рамки-
те на седмия фестивал уплътняващите „жестове“
бяха достатъчно като брой, значимост и атрактив-
ност – сценографска изложба, кинопанорама на ново-
то българско анимационно кино, етноджаз концерт-
пърформанс, премиери на две книги, работна среща
със сериозна себерефлексия за състоянието на кукле-
ния театър, обмен на опитности и добри практи-
ки от различни страни. Всичко това се случваше в
атмосферата на една добра професионална и прияте-
лска съборност, като че ли все по-изпаряваща се в
битието на другите фестивали. При тях поради
липса на пари и/или икономия на организираща енер-
гия извънсценичният диалог не се случва, ритъмът на
пристигане и отпътуване на трупите е механичен.
Поради тази причина творческите лица не могат да
дадат на колегите си, както и да получат от тях,
добра обратна връзка за стойността на това, кое-
то правят. Ако се вгледаме в програмата на седмия
„Пиеро“ и видим колко чуждестранни трупи са
включени в нея, ще сме убедени, че в една от иден-
тификациите си фестивалът е безкомпромисен –
той е наистина МЕЖДУНАРОДЕН. Други фестива-
ли се самоназовават така само заради присъствието
на една или две трупи, обикновено от съседни стра-
ни. Откъм „технологията“ на организирането си
„Пиеро“ е перфектен, хармонично структуриран,
оживотворяван от професионално и емоционално
мотивиран екип. В нашите фестивални простран-
ства това е рядкост и в този смисъл Старозагорс-
кият фестивал трябва да бъде споделян като „доб-
ра практика“.

Международният кукленотеатрален фестивал
„Пиеро“ НЯМА ПРОБЛЕМИ и с принципната си ТЕ-
ОРЕТИЧНА ИДЕНТИЧНОСТ. Той се самоопределя
като фестивал, на който се презентира КУКЛЕН те-
атър за ВЪЗРАСТНИ. Като идея в българското теат-
рално пространство той би трябвало да е абсолют-
но уникален, защото има доста куклени фестивали за
деца и още повече „драматични“ – за възрастни. Сил-
но съм изкушен да използвам дълги цитати от Хенрик
Юрковски за проблемните взаимоотношения на кук-
ления театър с по-възрастната част от човечество-
то, но подобно популяризиране не ми е присърце.
Между другото Юрковски изглежда да е одиозна фигу-
ра – отдавна не съм срещал в областта на драматич-
ния театър анализатор от такъв висок разред – те-
оретик, историк и критик.

Седмият международен кукленотеатрален фести-
вал за възрастни „Пиеро“ ИМА ПРОБЛЕМ в практи-
ческото осъществяване на своята идентичност и ми-
сия, защото:

– имаше твърде малко спектакли, които стопро-
центово можеха да бъдат припознати като КУКЛЕН
театър за ВЪЗРАСТНИ. В повечето други – или учас-
тието на куклата беше минимализирано, или послани-
ето беше редуцирано до дидактични и еднозначни
послания. Като за деца;

– две или три представления фетишизираха от-
делни предмети, вместо да използват кукли, игра на
сенки и т.н. Не бих имал нищо против захарницата
да е основен партньор/средство на актьора, но вся-
ка банална и директна метафора се самовзривява. От
скука и претенциозност. Дали е заради прословутата

Димитър Чернев 
и фестивалната
публика

Dimitar Chernev
and the festival’s
audience
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евтина мобилност или е естетически проблем – няма
значение. Силата, пишат познавачите, на кукления
театър е в пресъздаването на магията, в автентич-
ното (съ)преживяване на мита и приказката, а не в
миметирането на живота и в демистификацията на
театралната илюзия;

– добрите фестивали са „представителна извадка“
за доминиращите тенденции в актуалната театрал-
на ситуация. В контекста на седмия „Пиеро“ става
очевидно, че все по-тотално става присъствието на
„живия“ актьор и все по-ограничено – изграждането на
представлението чрез (или поне) в равностойно диа-
логично партньорство с кукли. Не знам как това се
оценява от самите куклени артисти, но лично за мен
е лоша тенденция. Разбираемият еготизъм на артис-
тите, желанието им да изграждат предимно „психо-
физически“ характери и сюжети със сигурност гило-
тинира част от очарованието и особената метафо-
ричност на кукления театър. Валидните, според мен,
нагласи настояват за кукления театър да се мисли ка-
то за вълшебна лампа, чието устройство е вид кла-
сифицирана информация, до която достъп имат само
посветените. Това не е мегаломания, а само част от
желаната „тайнствена“ уникалност на кукления те-
атър. Доколкото съм запознат постепенното детро-
ниране на куклата, както и демистифицирането на
сценичното чудо, е вече дългогодишна тенденция в
световния куклен театър. Фестивалът „Пиеро“ е
отражение на проблема, а не част от него. Друг е въп-
росът защо и Старозагорският куклен театър, чия-
то трупа (казват) била много силна, не ни представи
един автентичен КУКЛЕН СПЕКТАКЪЛ ЗА ВЪЗРА-
СТНИ.

Едва ли има особен смисъл да анализирам отделни-
те спектакли – сигурно това вече е правено много-
кратно от познавачите на кукления театър. Искам
да съм пределно честен и възможно най-обективен –
на фестивала имаше няколко спектакъла с високи ка-
чества. Но нямаше нито един, който да носеше пред-
чувствието за естетически преврат или поне особе-
но оригинална интерпретативност.

Стопроцентово в идентификацията на фестива-
ла се вписваха „Кълбо“ (копродукция на Център за из-
куства „За Родопите“, Бостина и ДКТ–Пловдив) и
„Цар Шушумига“ (ДКТ–Пазарджик). „Кълбо“-то е не-
що повече от оригинална идея, практически превъплъ-
тена от невероятната Десислава Минчева. Той е
всмукващо те преживяване, светло и загадъчно гъне-
що се пространство, което може да се тълкува в де-
сетки смислови контекста. Сравнен с него „Цар Шу-
шумига“ е самата класичност, с ярко и нестандартно
сценографско и костюмно решение и с великолепния
опит „драматични“ актьори с такава гъвкава адап-
тивност да се превъплътят в „кукленици“. Макар
посланието на „Цар Шушумига“ да е доста по-четли-
во от забуленото като Изида послание на „Кълбото“
– и двете представления определено се насочват към
възрастните чрез средства, много различни от сред-
ствата на драматичния театър.

С чиста съвест откроявам и два моноспектакъла
– „Разкази от бъчвата“ (Театър „Ренегат“, със съдей-

ствието на Театър „Ателие 313“, София) и „Автобио-
графия“ (ДКТ–Видин). Великолепни актьорски
превъплъщения, чудесно равновесие от патос и хумор
при Димитър Иванов, със симпатично намигане към
Джони Деп. Много сугестивен актьор е Иванов, дано
не прегори в свръхемоционалността си. При Румен Га-
ванозов стилистиката е друга – превъплъщение с ле-
ко „отстранение“, с иронични деконструкции от
текста и героя чрез кукли и предмети. Няма спор –
като тематика и като характери и двата спектакъ-
ла определено са за възрастни. Проблематично обаче
е отново „кукленото им сценично тяло“. Използване-
то на маски, фигурки, малки кукли и т.н. е по-скоро
опит да се направи по-атрактивен и динамичен сю-
жетът, отколкото идеята и посланието на спек-
такъла, поне в някои аспекти, да се изразят главно
чрез средствата на кукления театър.

Като се замисля четири отлични спектакъла за
един фестивал никак не са малко. Досещам се, че
непълнотите или отклоненията от същностната
идентификация в селекцията на седмия „Пиеро“ не са
концептуален компромис, а проява на чувство за ре-
алност и на бюджетни ресурси. От една страна – то-
ва са художествените факти в българския куклен те-
атър към сегашния момент. От друга – такива са фи-
нансовите възможности на един мениджърски екип с
доказан вкус да селектира чуждестранни спектакли.

Още повече, че спектакли като „Възгледите на
един пън“ (ДКТ–Варна), „Танго“ (НАТФИЗ „Кр. Сара-
фов“) и „333 волта любов“ (по „Сън в лятна нощ“ на
Шекспир; Театър ММ, София) са приятни във всяко
отношение, но предсказуеми, повече с манифестирана,
отколкото със спонтанна енергия и въображение. Е,
сигурно „Антигона“ (Полтавски академичен региона-
лен куклен театър, Украйна) може да се постави с по-
малко ритуалност и повече спонтанност, а пък „Ко-
не“ по пиесата „Къде отиваш, конче“ на Рада Моско-
ва (Закарпатски регионален куклен театър „Бавка“,
Ужгород, Украйна) да припомни някои позабравени
нравствени ценности И на възрастните. Както „Сце-
ни от Декамерон“ (ДКТ–Силистра) да не достига поч-
ти до оргиастично, но затова пък банално и симули-
ращо жизнерадост, показване на любовно-еротичното.
Станало е половинчато и предсказуемо – любезният
вариант да не го наречем банално. Поради липса на
фантазия и някакво пренебрежение към разказа-съспенс
полупровалени са интересни репертоарни находки ка-
то спектакъла „Младият принц и истината“ (Столи-
чен куклен театър) и притежаващата потенциал за
каскади от остроумни решения идея „Захарницата“
(Театър „Жорди Бертран“, Барселона, Испания)...

Театърът, който гледахме на фестивала, в повече-
то си спектакли не притежава онази карнавална шу-
мотевица, която привлича вниманието, но не дразни
ушите. Доста от спектаклите бяха дидактични. „Го-
вореха“ на един тон или с два контрастни тона, ко-
ето е също толкова скучно. Нека ги оприличим на
учител или проповедник, който с изнесен до вик глас,
един час ви убеждава в нещо, което може да ви каже
за пет минути и след това да поговорите за други
възможни интерпретации. Тази фанатична дидактич-
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ност, фундаменталният устрем да внушава без или с
тромава артистичност води до т.нар. „ефект на бу-
меранга“. Това ще рече, че се постига внушение, обрат-
но на исканото, или равнодушие, противоположно на
съ-преживяването. Ако дълго и безапелационно ви кре-
щя да не пушите, да не пиете алкохол, да не правите
секс без презервативи или да не пресичате на червено,
много е вероятно, подразнен от моята упоритост и
нетолерантност, от силното ми и скучно говорене,
вие да реагирате обратно или поне да не придадете
никакво значение на моите думи-заклинания.

Театърът трябва да говори тихо, в смисъл на из-
поведно, в ситуация на интимно доверие и уважение
към интелекта и психологическата конституция, осо-
бено на възрастния зрител. Това иска смяна на перс-
пективата на общуване. Строгият нравоучителен
тон, високодецибелният монолог трябва да се срине.
Трябва да се възстанови ситуацията на общуване, об-
менът на енергии от двете страни. В резюме това
ще рече:

– театърът да стане визуално привлекателен;
– езикът му да е пластичен, да има игра на много

смисли, които да намерят своя територия за съпре-
живяване и у зрителя;

– да не се поддава на усвоените си от „детския
куклен театър“ стереотипи да е дидактичен и „ан-
типсихологически“, да не търси атрактивност чрез
тъй обичаното от режисьори и артисти изобразява-
не на пияници, дегенерати, злодеи и дебили;

– да е особено прецизен при представяне на фан-
тазното, тайнственото, на чудото, да е подвластен
на вярата и въображението, да се откаже от „лошия
реализъм“ и да показва прекалено на сцената актьорс-
ките си хватки и т.н.

В крайна сметка жанрът няма значение. Еднакво
пустоглаво е да се твърди, както и че театърът
трябва само да развлича, така и че театърът е храм
с тежки моралистично-проповеднически функции. Той
е и това, и онова, и третото и така до извода, че
театърът е концентриран живот. Животът тряб-
ва да е многообразен, да е истински. Впрочем има ли
истински живот, индивидуален и колективен, от
който интегрална част не са фантазиите, измислици-
те, лъжите, играта на въображението.

Няма и затова ни е необходим КУКЛЕН ТЕАТЪР
ЗА ВЪЗРАСТНИ, чието основно пространство в
България е фестивалът „Пиеро“.

Кълбо

The Sphere


