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— ŒÎ„‡ √Î‡ÁÛÌÓ‚‡ (–ÛÒËˇ) ≠ ÚÂ‡ÚÓ‚Â‰,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡ ÊÛËÚÓ

ΔÛËÚÓ „Ó‚ÓË...
ÃËı‡ËÎ ¡‡ÈÍÓ‚ ‡Á„Ó‚‡ˇ Ò ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ÊÛËÚÓ

– Г-жо Глазунова, за последен път с вас се видях-
ме на Ӛ световен фестивал на училищата по кукле-
но изкуство в Санкт-Петербург през септември
миналата година. Какво се случи в кукления свят за
тази една година?

– Знаете ли, за една година в изкуството не могат
да настъпят големи промени. Изкуството е много
странно нещо. От една страна то се случва на мига,
в този смисъл то е кратко, от друга страна е вечно.
Възникването на нови процеси или тенденции се случ-
ва бавно и постепенно. Затова не мога да кажа, че не-
що ново, съвършено радикално се е появило за това
време. Едно е сигурно, че след големия фестивал, на
който с вас се видяхме, се случиха много други, по-мал-
ки, и сега съм тук в Стара Загора, а по същото вре-
ме в Москва се провежда големият Международен фес-
тивал, посветен на театъра на Сергей Образцов, кой-
то има юбилей през тази година. В този момент, кук-
леници от цял свят са се събрали там, а в края на фес-
тивала ще има конференция, която е посветена на
проблемите на кукления театър по света и даже ми
е тъжно, че няма да мога да съм там, за да се видя с
някои от моите колеги от България – с Катя Петро-
ва, с Дойчина Синигерска. За нас този фестивал е мно-
го важно събитие в кукления ни театър.

– За първи път ли сте в България? Познавате ли
добре кукления театър у нас?

– Не, не бих казала, че го познавам добре. По-рано
съм гледала някои спектакли, дори помня имената на
някои режисьори. Юлия Огнянова, например, която за
мен беше много интересна. Отдавна се познавам с Ни-
колина Георгиева, която ценя много като педагог и ре-
жисьор, Дойчина Синигерска, също. За първи път се за-

познах с българския куклен театър всъщност от един
спектакъл от Пловдив, който гостува в Русия на
Международния фестивал „Кукарт“ в Петербург, чия-
то режисура беше на нашия Сергей Стелеров. Спек-
такълът беше много интересен. Преди три години,
бях в Пловдив, където Виктор Бойчев ме покани ка-
то гост на фестивала си. Там видях няколко спек-
такъла, които много ме заинтригуваха. Сега за първи
път ме поканиха и в Стара Загора и аз се съгласих да
дойда тъй като видях, че тук ще вземат участие
много театри от България.

– Можете ли да съберете в една дума впечатле-
нията си от „Пиеро 2011“?

– Противоречиви! Имаше различни по качество
спектакли и такива, които за мен беше непонятно
какво правят в кукления театър, какво отношение
имат към него, защо не отидат в драмата. Други пък
приятно те впечатляват с актьорската си игра, а
трети те разочароват за това, че играят на „щам-
па“. Смятам обаче, че до голяма степен вина за това
имат режисьорите, защото те са тези, които са ор-
ганизаторите на една постановка, създателите му.
Макар да е колективно изкуство, в което участие
взимат и актьорите, и сценографите, режисьорът си
остава лидерът. Той е този, който е главата и взи-
ма решения и от него зависят много неща, като как-
во прави и защо гоправи актьорът на сцената. Мно-
го такива размишления възникваха доста често, но
това не е само български проблем, случва се и на дру-
ги места. Много е трудно и все по-рядко се случва да
съхраниш индивидуалността си в театъра, ако рабо-
тиш дълго време.

– Съществуваше ли единодушие между журито
или като председател всички се вслушваха във вас?

– Не, не съм се налагала над останалата част от
журито. Тъкмо обратното – слушах ги и след това
казвах своята гледна точка. Не съм се изживявала ка-
то диктатор. Винаги когато съм била в жури, знам,
че трябва да се слуша и всеки глас да бъда равен с дру-
гия. Работихме дружно, слушахме се един друг.

– В Русия има не един куклен фестивал. Същест-
вува ли обаче у вас такъв формат – кукленотеат-
рален фестивал за възрастни и намирате ли го за
успешен?

– В Русия – не. Няма фестивали, на които се игра-
ят само куклени спектакли за възрастни. В Русия има
достатъчно театри, които играят за възрастна пуб-
лика, което е ужасен проблем. Дали е успешен или не
– аз съм за първи път в Стара Загора, а фестивалът
се случва вече за седми път и макар да имаше пред-
ставления, чието място не беше тук, определено
случването му е една благородна идея. Трудна, но бла-
городна. Трябва да се помисли занапред кой, какво и
как ще се кани на фестивала.

Olga Glazunova
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— ÔÓÙ. ‰- ¬‡ÒËÎ –ÓÍÓÏ‡ÌÓ‚ ≠
ÒˆÂÌÓ„‡Ù

– Фестивалът е към своя край. Какви са впе-
чатленията ви от това, което видяхте до момен-
та и има ли спектакли, които силно ви впечатли-
ха?

– Лично аз очаквах повече! Като творческа лич-
ност съм оптимист и винаги с надежда и голямо до-
верие тръгвам към който и да е фестивал. Разбира се
има още един спектакъл, за който все още се надявам,
но засега картината не е особено оптимистична за
мен. Не оптимистична поради факта, че аз очаквах на
фестивала да дойдат хора, които да защитят в пъл-
на мяра неговия статут. Да дойдат отговорни про-
фесионалисти, които да споделят с публиката, със
своите колеги своя възглед по отношение на универ-
салността на кукления театър, като много старо из-
куство, което от хилядолетия е било изкуство за
всички. Такова, което не третира публика само като
детска, не се самоинфантилизира, а има самочувстви-
ето на едно изкуство, което борави с универсални по-
нятия и търси универсална публика, т.е. то самото
има средства да общува на всички нива. И второ –
куклата да бъде защитена като универсален сценичен
инструмент и език. Като нещо, което само по себе
си в ръцете на майстора да има какво да каже с нея,
чрез нея, за нея. Това очаквах от фестивала.

– Какви според Вас трябва да бъдат критери-
ите, по които да се оценява един куклен фестивал
за възрастни?

– Този волантаризъм, на който сме свидетели,
той не е от вчера, но мисля, че това е един от фо-
румите, който показва, че той е достигнал до своя
край. Една система може да бъде променяна в някаква
степен, но в един момент тези промени вървят към
разрушаването на тази система. Все едно дали тази
система е естетическа, механична, дали е социална или
друга, тя не може безкрайно да бъде променяна и уж
преустройвана, защото има някакви граници, отвъд
които тя започва да се разрушава. Тук, на този фес-
тивал, за съжаление, имаше много малко спектакли, за
които хората, които са ги създавали, имат ясното
съзнание за това докъде могат да стигнат. Начинът,

по който тези хора са тръгнали, разрушава не само
системата, но и театъра. На много пъти тук имах-
ме много лош драматичен театър. Видяхме разбира се
и професионален куклен театър, което дава надежда,
че има смисъл да се работи в тази посока. Много от
хората не вярват в собствения си възглед за куклен
театър и те трябва според мен да преосмислят себе
си, а не кукления театър, той ще остане. Винаги съ-
ществува вероятност, в която спектакълът може да
не стане или конкретното представление в случая,
но аз съм достатъчно отдавна в театъра, за да мога
да преценя кога то не се е получило по една или дру-
га причина. Има обаче спектакли, в които към задача-
та се е тръгнало без съответната отговорност. Тук
се появиха няколко класически заглавия, т.е. голяма
драматургия – Шекспир, Софокъл например. Давам си
сметка, че колегите, които са правили „Антигона“,
просто не са готови за това, не са готови за среща-
та с този театър.

– Там, където липсваше куклата, успешно ли бе
заместена тя и доколко има разбиране от страна
на постановчиците за ролята и нейното значение
в спектакъла?

– Ето сега от последния спектакъл, който гледах-
ме – „Тъжна история за един весел народ“ на ДКТ–Тър-
говище, куклата беше някакво алиби, направо бих ка-
зал – за пред фестивала. Тя бяха като нещо, което да
присъства като някакъв знак, който да ни показва, че
това е някакъв вид куклен театър. В момента по све-
та, а и в България, се прави куклен театър от изклю-
чително високо равнище. С огромно актьорско май-
сторство, с огромен респект към феномена „куклен
театър“. Прави се авторско кино, анимационно или
комерсиално, в основата на което стои кукления те-
атър. Хората намерили езика, начина, по който да из-
насят посланията. На мен ми се струва, че просто
от една страна това не беше най-точната и най-вяр-
на селекция. Нещо там в селектирането на фестива-
ла не е догледано на много места, и второ – хората,
които идват на този фестивал, идват без да четат
какво пише, а там пише: Кукленотеатрален фестивал
за възрастни, но пише куклен преди всичко, след то-
ва пише, че е театър и накрая, че е за възрастни.
Просто трябва да се чете. Мога да кажа съвсем спо-
койно, че практически почти същите спектакли ще
бъдат следващата седмица на „Златният делфин“.
Каква е разликата между двата фестивала в този слу-
чай? Кризата и липсата на пари, тежкия проблем с на-
мирането на средства... Тези хора, които са дошли
тук, са се съгласи да представят спектакли на тази
цена. Те са решили да участват. Аз съм сигурен, че и
Дарин Петков, и останалите не са без вкус. Те са при-
нудени да представят най-доброто, до което могат
да се доберат, а не най-доброто изобщо. На първия
кукленотеатрален фестивал за възрастни „Пиеро“
дойде една американка, която е архисветовен артист
– Ша Ша Хъгби. Това е личност от световна величи-
на, който прави пърформанс със средствата на кукла-
та, на обекта, на светлината. Тя извайва едни струк-
тури от кукли, в които са вплетени цитати. За мен
това е едно от най-шеметните ми преживявания в

Vasil Rokomanov
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областта на кукления театър. И да ви кажа, аз съм
изключително разочарован. Нашето съсловие не я оце-
ни. Тя просто премина през България и никой не раз-
бра какъв човек е дошъл тук, а аз се вкамених. Това
означава, че аз нищо не разбирам. Аз не правя такъв
театър, аз не създавам такъв тип изкуство, но там
имаше нива, пластове цивилизация, култура и то те-
атрална, и то пластична, говоря най-вече като худож-
ник. Тези пластове не ги уловиха. И до ден днешен ка-
то си говорим с Дарин и с Таня почти се просълзява-
ме от този факт. Аз, Силва и те двамата знаеха кой
е дошъл и оцениха. Нашето съсловие, нашият българ-
ски куклен театър прекалено много се самохаресва.
Той до голяма степен се е капсулирал. Българските
куклени театри много рядко пътуват за разлика отп-
реди. Много рядко български куклени трупи отиват
на много високи куклени форуми. Много е лесно да се
твърди, че българският куклен театър е много велик,
но това трябва да се отстоява, както се отстоява
свободата и всички важни ценности.

– Като сценограф няма как да не ви питам за
впечатленията ви от визуалния облик на спектак-
лите. Можете ли там да отличите някого?

– Мога откровено да кажа, че там, където имаше
сценография, колегите си бяха свършили работата.
Има обаче много спектакли, които нямат истински
сценографии. Там някой нещо е правил. Някой се е пра-
вил на режисьор, друг на видео-монтажист. Аз ще дам
два примера. Единият е Рин Ямамура, другият е ко-
лежката, която е правила сценографията на „Къде
отиваш конче“ по Рада Москова. Леся Лучко е проя-
вила изключително висок художествен вкус. Тя е
майстор, който умее да съчетава много противоре-
чиви обекти, вещи в една обща гама, в една хармонич-
ност. Създава един микросвят, който на моменти е
много красив. Тази прекалена красивост не е овладяна
от останалите хора в спектакъла – нито от актьо-
рите, нито от режисьорите. Те се занимават с дру-
го. Представлението, което е събитие в българския
куклен театър, е „Цар Шушумига“. Това се дължи на
изключителния текст на Константин Илиев и прек-
расната работа на Рин Ямамура. За съжаление спек-
такълът тук на фестивала, не беше поднесен с освет-
лението, което му бе необходимо. Всеки един компро-
мис на сцената се вижда през голяма лупа долу в зала-
та и той не може да бъде скрит по никакъв начин.
Има неща, които могат да бъдат простени някога,
друг път – не. Гледал съм спектакъла на сцената на
„Сфумато“, където пространството им е по мярка
и там черно-бялата естетика беше доказа с осветле-
нието. Тук обаче, за съжаление колежката я нямаше и
това беше много сериозен проблем. Но иначе куклите,
пространството... Веднага искам да кажа, това не е
чудо невиждано. Кукли от този тип са правени, но аз
говоря точно за тази интерпретация, за толкова
важни неща от нашата национална култура. Като ху-
дожник трябва да кажа, че ние, българските сценогра-
фи, сме длъжници на българския национален костюм.
Театрализацията на това огромно богатство, разчи-
тането на тези кодове, тогава, когато се случи, ви-
наги е било театрално и художническо събитие.

– Успяхте ли да се обедините около едно или
друго заглавие и изобщо как работи журито през
тези дни?

– Последната битка предстои, но аз съм респек-
тиран изключително от хората, с които си партни-
раме, защото нашите оценки не се разминават в гене-
ралните неща. Не може да има абсолютно единодушие
по всички въпроси, има някакви спорове, но те са в
градивна полза. Мисля, че това, което си говорим, не
е само моя мисъл. Сигурен съм, че всички хора на фес-
тивала ги мислят тези неща. И ако си позволявам да
бъда по-остър, то е защото мен ме е грижа, пука ми
за кукления театър. За фестивала ми пука и не ми е
все едно и затова не искам да се правя на любезен, за-
щото това дори няма да мине за лицемерие.
Смисълът на фестивалите е хората да се срещат, да
се състезават, дори да са в конфликт. Ако изчезне
страстта, състезателният момент от изкуството,
трябва да ви кажа, че това е един от най-сигурните
начини то да загине. Аз съм дълбоко убеден, че следва-
щият фестивал ще ни предложи шеметни изживява-
ния. Аз ще направя всичко възможно да бъда на него
стига да съм жив и здрав.

— »ËÌ‡ ÿÍËÔÍÓ‚‡ (—ÎÓ‚‡ÍËˇ) ≠
‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ÙÂÒÚË‚‡Î‡ ‚ ¡‡ÌÒÍ‡ ¡ËÒÚËˆ‡

– Госпожо Шкрипкова, разкажете ни за вашия
фестивал…

– Фестивалът в Банска Бистрица е международен
и с много дълга история. Провежда се като биенале,
като вече има седемнайсет издания зад гърба си. Пре-
ди две години се промени концепцията на неговото
случване, който до сега беше международен, обхващай-
ки професионалните куклени театри от страните в
Централна Европа и Словакия, а сега го разделихме на
„Първи импулс“ за деца и „Втори импулс“ за възраст-
ни. Направихме го, защото усетихме стремежа на кук-
ления театър да работи за възрастната публика и да
прави спектакли за тях. Когато разделихме фестива-
ла, видяхме, че това работи. Наш постоянен член на
журито е проф. Хенрик Юрковски. На фестивала са
играли куклени театри от много страни – от Амери-
ка, Франция, Холандия и Финландия. Всяко издание
има своя тема, фокус, около който се центрира. В
Словакия той е вторият по големина фестивал.

Irina Shkripkova
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– Каква е разликата между вашия и другите фес-
тивали в Словакия?

– Словакия не е много голяма страна, но има три
фестивала, които имат изключително престижен ха-
рактер. Първият е този в Нитра, който е драмати-
чен и се опитва да покаже съвременните тенденции в
драмата, но също така и в танцовия и уличен те-
атър. След това е нашият, който е куклен, и после е
Международния фестивал на най-добрите театрални
училища „Истрополитана“ в Братислава.

– На фестивала се представиха над 25 спектакъ-
ла. С какви впечатление сте от програмата и от
това, което видяхте?

– Видях много и най-различни спектакли. Имаше
добри и такива, които от моя гледна точна, не биха
могли да присъстват, тъй като това е международен
фестивал. Ако е национален, където всеки се стреми
да покаже своите достижения и след това да ги
обсъждаме – да, но, когато е международен, е нужно да
се стремим към критерии, които да се спазват и не-
щата, които се показват да отговарят на тях, да
влизат в тези художествени рамки. Имаше лоши
спектакли, които бих казала дори, че не бяха театър,
но не е моя работа да обсъждам това. От друга стра-
на пък видяхме и добри спектакли, в които специал-
но съзрях много професионална работа в актьорски,
режисьорски и сценографски план. Мога да посоча на-
пример спектакъла на Столичния куклен театър –
„Младият принц и истината“. Беше без кукли, но из-
ключително интересен за мен, заради актьорските ро-
ли и тяхното изпълнение. „Автобиография“ на Видин-
ския театър е другото добро попълнение. Руските
трупи също бяха любопитни. Японската приказка на
театъра от Новгород беше едно от много професио-
налните, със страхотна дисциплина в актьорите,
каквато не можем да видим в Европа. Интересна ми
беше и постановката на „Цар Шушумига“, а Варнен-
ският театър пък ме впечатли с потенциала, който
имат артистите там. Ако ги нямаше тях, сигурна
съм, че нямаше да го има този резултат. Разбира се съ-
ществува проблем в това, че не разбирам езика и мо-
же част от историите или метафорите да не съм
разбрала, но въпреки това добрите неща стигнаха до
мен. Така например актьорът Димитър Иванов, играл
в „Разкази от бъчвата“, беше много талантлив и
енергичен и зарази и мен, и публиката с играта си.

– Мислите ли, че успешно се прилага формулата
„куклен театър за възрастни“ тук в Стара Загора.
Казахте, че в Банска Бистрица сте разделили фес-
тивала в две групи, мислите ли че това би могло да
се приложи и тук?

– Мисля, че съединявате две различни неща. Едно-
то е просто желанието и естественото намерение
на кукления театър, който също е за възрастни. Така
наречения „куклен театър за възрастни“, който съдър-
жа всичките необходими художествени качества, не е
театър за деца или за възрастни, той е театър за хо-
ра. Това е нещо важно, което трябва да се разбере.
Друго е вече как конкретно всеки театър е подгот-
вен за това и доколко има идеите да го реализира в
действителност. Кой режисьор, коя драматургия, за
коя публика – все сложни и много важни неща.

— œÂÚ˙ ÷‡ÌÍÓ‚ ≠ ÍÓÏÔÓÁËÚÓ

– „Пиеро“ свърши, а с него идва и равносметка-
та, наградите. Успяхте ли да изработите крите-
рии с останалата част от журито и как работих-
те по време на фестивала?

– Във всяко жури винаги се налага да се правят
компромиси. По принцип, когато едно жури се събере,
още първия ден преди да е гледало някакъв спектакъл,
си уточнява долу-горе какви са критериите. Както се
казва четирите пирона – колко високо, колко ниско,
колко ляво и колко дясно. И се опитва да се разбере.
В нашия случай, понеже журито е и международно,
всички си изясняваме един критерий, един принцип, на
базата на който ще търсим нашия фаворит в този
фестивал. Това е първият етап. На мен ми беше мно-
го приятно, че са ни много сходни мислите и горе-до-
лу си оформихме критериите. Това е прекрасно, но
то е абстрактно, защото рамките на самият фести-
вал и събитията, които стават на него, изведнъж се
разклащат и почват тези четирите пирона да се раз-
местват. И от тук малко или много се налагат ня-
какви компромиси.

– Намирате ли особена разлика между спектак-
лите от България и тези от международната прог-
рама? Можем ли да говорим за прилики и разлики?

– Бих казал, че като търсене на театрални теми,
на драматургия, светът стана много широк и в об-
щи линии, театърът става не толкова ярко национа-
лен. Имаше и такива времена, в които всеки защита-
ва някаква естетика, която се формира в едно срав-
нително затворено, консервативно дори общество,
докато тук виждам, че има една екзистенциална ши-
рина. Темите са с екзистенциален, международно че-
тим характер и не бих казал, че има големи разлики.
Разбира се културата на страните, в които се разви-
ва даден куклен театър, носи своя отпечатък, своя
белег, но в общи линии театърът става все по-интер-
национално изкуство.

– Имате ли усещането, че някак не се схвана
универсално понятието за „куклен театър за въз-
растни“ и това направи много от спектаклите
твърде колебливи?

Petar Tsankov
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– Това беше едно от най-трудните неща в наша-
та работа, защото задача ни беше да анализираме кук-
лен театър за възрастни. И изведнъж какво се оказа?
Появиха се първо страшно много въпроси: „Това кук-
лен театър ли е?“, „Ама това за възрастни ли е?“ Тук
изплува и един въпрос за селекцията, който се оказа
малко по-сложен, защото за съжаление дамоклевият
меч има и финансови измерения. Едно жури, един селек-
ционен състав трябва да се съобразява и с това, за-
щото ти можеш да харесаш много неща, но да не мо-
жеш да си ги позволиш. И като започнеш така, се на-
низва една серия от такива компромиси, че се стига
до един момент, в който ние трябваше спектакли,
които от чисто театрална гледана точка бяха съби-
тие да отпаднат тъй като те просто не попадат в
именно тези категории – „за възрастни“ и „куклен“".
Освен това винаги има проблем, когато от една ви-
сока литература се опитваш да направиш театър.
Видяхме да речем един Дикенс – една божествена при-
казка, с която моето поколение е отраснало. Ами те
имат уникална специфика, уникална чувствителност.
Не можеш да привнесеш едни мултимедийни средства
в един Дикенс. Какво става с него, горкия? Ами става
ей това, което гледахме – нито е Дикенс, нито е мул-
тимедия. Тази пластмаса, тази среда... Защо трябва
да търсиш този модерен подход, който да мирише на
един холивудски прочит. Дори разюзданият Холивуд
спазва тази интонационна среда и не смее да си поз-
воли да отиде чак в такава агресия. Ето това също
е въпрос – този спектакъл за възрастни ли е, или за
деца? Много спектакли имаха оправданието „То има за
деца, ама има и за родителите им“.

– Като композитор ще ми се да ви питам за му-
зиката. Освен че сте гледал, сте и слушал много
внимателно. Имаше ли нещо, което подразни слуха
ви и такова, което ви зарадва?

– Първото, което ме подразни е агресивното
присъствие на музиката в един наивно-илюстративен
план, който да ни внуши, че това, което се случва, е
много драматично и това, което се случва, е еди как-
во си, до степен, в която да се ползват цитати. До-
ри в авторската музика си позволяваха да взимат го-
тови неща, които са компилация. За ролята на музи-
ката в театъра, особено пък в кукления, трябва да се
знае, че тя е изключително фина и прецизна – както
работата с кукла. На моменти имахме един примити-
вен меркантилизъм. Ти да си осигуриш публиката, ко-
ято да пляска и да вика на едни познати парчета и
т.н. Това е абсолютно некоректно. Понеже доста
преобладаваше тази тенденция, със съвсем малки из-
ключения, даже мисля, че не присъдихме награда за ав-
торска музика по тази причина. Недопустимо е ня-
колко неща да говорят за едно и също нещо. Едно вре-
ме имаше в старата куклена драматургия този проб-
лем. Излиза едно малко бяло зайче и пее „аз съм малко
бяло зайче“; изгрява слънцето и то пее „аз съм слънце-
то“. Долу-горе и тук е същото. На него му става мъч-
но и музиката става една... Да не говорим, че естети-
ката на внушението на автора на музиката да речем,
коренно се различава от динамиката на преживяване-
то. Не е професионално, когато ти използваш парче,

което е известно от филм или от песен. Две неща го-
ворят за едно и също нещо, но е невъзможно те да
прозвучат като едно цяло. Това е проблемът, но яв-
но така е по-лесно. Но аз не казвам, че в театъра е
лесно. За съжаление, някак си по тънката лайсна се
случва всичко. Изчезва сакралността, отговорността
да правиш театър. Ти си позволяваш да даваш акъл
на хора, и си позволяваш да занимаваш хора с проблем,
който в един момент ще се окаже твой личен.

— ‰Óˆ. fiËÈ ƒ‡˜Â‚ ≠ ÚÂ‡ÚÓ‚Â‰ 
Ë ‰‡Ï‡ÚÛ„

– Успя ли седмото издание на фестивала да по-
каже най-доброто от куклените спектакли за въз-
растни?

– Аз нямам чак толкова широк поглед върху спек-
таклите за възрастни, за да кажа дали е съумял да по-
каже най-доброто, но при всички положения ми беше
интересно да видя тази програма. Приех от самото
начало нейната отвореност, т.е отказа на организа-
торите да пресяват през много гъсто сито спектак-
лите и може би от тази гледна точка на мен ми бе-
ше любопитно да видя какво има в българския, а и не
само в българския театър. Шарен е пазарът! Шарена
е сергията. Има къде да се спреш, има къде да оста-
неш, има къде да се върнеш. Имам какво да подминеш
и от какво да бягаш стремглаво!

– Открихте ли спектакли, които особено сил-
но ви импонират и препокриха ли се те с впечат-
ленията на останалата част от журито?

– Не крия, че имам пристрастия към спектакъла
на Теди Москов – „Възгледите на един пън“. Намирам,
че той е едно от най-хубавите неща, които Теди е
правил. Чист, събран. Усещам у него дори една траги-
ка, която рядко съм усещал в неговите спектакли. С
един много дисциплиниран актьорски ансамбъл. Сега
друг е въпросът, и това е въпрос, който много често
се появяваше в разговора с всички, дали това е куклен
театър, защото има разлика, и може би преди да поч-
нем да спорим и да казваме кое не е, трябва да уточ-
ним кое е куклен театър за възрастни. Дали например,
това, че един спектакъл е с актьори и е направен на
сцената на куклен театър, е достатъчно основание
той да бъда смятан за куклен театър? Този мой лю-

Yuriy Dachev
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бим спектакъл от програмата на фестивала има спо-
ред мен аргументи да бъде приет като куклен спек-
такъл, но има и сериозни контра аргументи. Така че
нещата наистина са сложни. Харесах много „Разкази
от бъчвата“, защото актьорът там е не само изклю-
чително добър, но той има плещи да прави моноспек-
такъл. Не всички добри актьори могат да направят
моноспектакли. Това е особена математика. Издръж-
ливост, заразителност, умение да пълниш сцената, да
си много гъвкав – това момче ги има и то в завидна
степен. Спектакъл от който стремглаво исках да из-
бягам беше търговишкия – „Тъжна история за един ве-
сел народ“. Казвам го без никакво опиване, което кри-
тиците понякога изпитват със силните думи, но то-
ва е нещо, което ме ужаси. Ужаси ме с това, че един
смешен автор, в който усмивката и болката са та-
ка преплетени, може да бъде направен по такъв дър-
варски начин. Не смятам, че е откритие да четеш
Чудомир като „Епопея на забравените“ на Вазов. То-
ва, което ме учуди, е, че театърът го е направил и го
смята за свое представително заглавие – щом като
идва на фестивал. Като си спомня какво гледах наис-
тина си казвам, че трябва да сме някак си по-внима-
телни, когато правим нашите опити, нашите вижда-
ния и посягания към автори и трябва да внимаваме
те в каква посока вървят. Нека да не мислим, че
достъпните мултимедийни ефекти са това, което
ще компенсира отсъствието на куклата, защото от
толкова много прожекции за щяло и нещяло ти иде
да виеш.

– Били сте жури на не един форум. С какво да
журираш един куклен фестивал се различава от то-
ва да оценяваш един драматичен?

– В това си жури съм бил малко по-внимателен в
оценките си по причина, че все пак колегите ми имат
много по-богат поглед върху кукления театър и това
за мен беше разликата. Иначе нормално е другите ета-
пи, през които се минава в едно жури, да са същите.
Силна взискателност през първите дни и доста голя-
ма свобода и толерантност в последните.

– По-скоро хибридна или творчески оригинална
е формулата „куклен фестивал за възрастни“?

– Това е много хубав въпрос! Аз видях един спек-
такъл, който е в най-чиста степен куклен театър за
възрастни – това е италианският спектакъл „B&B
(Бекет и Бейкън)“. Отнасям се с много голямо уваже-
ние към този спектакъл, но той е направен със само-
чувствие и изцяло е в територията на това, което
според мен е куклен театър за възрастни. Очевидно е,
че такава суверенна територия в съвременния теа-
тър съществува, има я. Ето той например е изцяло
там. Иначе в повечето спектакли хибридността бе-
ше търсена и очевидно в нея има някакъв скрит
взрив, защото куклата е все повече в кьошето на
театралнокукления спектакъл. Подсещат се от вре-
ме на време за нея, посягат към нея, обиграват я по-
някога със закърнели професионални умения, друг път
с може би непостигнати такива, но все пак мисля, че
тази тенденция на откритото актьорско изпълне-
ние, без кукли, взе да изпълва и да доминира в спектак-
лите, които иначе са под шапката на кукления те-

атър за възрастни. Това само по себе си не е много
плодотворна тенденция. Ще ми се да видя едно мно-
го по-дълбоко и по-сложно съжителство, по конфли-
ктно и по-любопитно между куклата и актьора.

– Като театровед знам, че много внимателно
сте следили и актьорската игра, и режисурата,
сценографията и музикалната среда, но мен ме въл-
нува друго. На фестивала видяхме не една драмати-
зация на класически текстове в това число на Бо-
качо, Шекспир или Софокъл. Като драматург, кой-
то също има своите адаптации, как намерихте
опитите на участниците във фестивала?

– Според мен най-интересният текст, който
присъстваше тук, беше в „Младият принц и истина-
та“. Този текст на Жан-Клод Кариер, който е преве-
ден и адаптиран вероятно от Яна Борисова за мен бе-
ше интересната драматургия, която в рамките на
фестивала за съжаление видяхме в един доста скром-
ничък спектакъл. „Декамерон“ е по една много извест-
на адаптация на Иван Теофилов и тя си е запазила ка-
чествата. Аз мисля че и това по някакъв начин също
е проблем. Този куклен театър за възрастни иска сво-
ята драматургия. В този смисъл се връщам отново на
спектакъла за който споменах – „Възгледите на един
пън“. В него има много любопитна и добра драматур-
гична основа. Той има интересна цялост, вглеждане и
измисляне на история в междуредията на основната
история между Джапето и Пинокио. Ето това спо-
ред мен е една „родна“ драматургия за театъра. Ина-
че имам усещането в доста голяма степен за нереше-
ност на работата с драматургията. Има го и в дра-
матизацията. Мисля си дори, че една по-сериозна наме-
са е била необходима на Константин Илиев в „Цар
Шушумига“ при сегашното й показване. Мисля, че ед-
на силна сценична редакция би откроила нейните безс-
порно съществуващи, важни, харесвани от всички ни
качества. Също така доста въпроси поставя адапта-
цията на „Автобиография“ на Нушич като драматур-
гията. Драматургията е една от болезнените точки
на програмата, но програмата е като отражение на
онова, което явно се случва в българския куклен те-
атър. Проблемно е и отсъствието на куклата, защо-
то така ще се размие лицето и на фестивала, и на
кукления театъра. Все пак в кукления театър кукла-
та трябва да живее, защото това е отсъствие, кое-
то рано или късно ще си отмъсти!

– Фестивалът започва да придобива интердис-
циплинарен характер. Вече има своята богата
съпътстваща програма от изложби, ателиета,
представяне на специализирана литература. Какво
би могъл фестивалът, според вас, още да добави в
следващите издания?

– Подсказахте ми какво би могъл с въпроса за дра-
матургията. Бих се радвал, ако на него могат да се че-
тат нови куклени пиеси. Прекрасно беше, че сега мо-
жеше да се представи книгата на Славчо Маленов с ху-
бави текстове и то важни за кукления театър, но би
било добре да се събуди интереса на нови, млади ав-
тори, които да пишат за куклен театър. Ето това
е нещо, което със сигурност би било добро.


