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— ÕËÍÓÎ‡ ¬‡Ì‰Ó‚ ≠ ÚÂ‡ÚÓ‚Â‰, 

ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ Ì‡ ÊÛËÚÓ

ŒÚ Á‡‰ÍÛÎËÒËÂÚÓ Ì‡ ÊÛËÚÓ ‚˙‚ ¬‡Ì‡
ÃËı‡ËÎ ¡‡ÈÍÓ‚ ‡Á„Ó‚‡ˇ Ò ˜ÎÂÌÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ÊÛËÚÓ

– Изминаха шест години от XIII издание на фес-
тивала „Златният делфин“, на което също бяхте
председател на журито. От дистанцията на време-
то тогава и с поглед от днес, в каква посока върви
най-авторитетният форум за куклен театър у нас?

– Бих искал да мога да обобщя, но едва ли е по си-
лите ми. Има неща които впечатляват и виждам, че
с годините проблемът става все по-ярко поставен.
Това е, че в афиша на фестивала се среща все по-раз-
нообразен вид театър. Срещаме и постановки, които
тръгват по пътя на балета, на модерния танц 2 не
стигат до там, но на там са устремени. Има неща,
които са визуални пърформанси. Други, които са аб-
солютно поставяеми и в драматичния театър. Виж-
даме, че практиката на куклените ни театри се от-
варя все повече към заличаване на каквито и да е гра-
ници между кукления и драматичния театър. От то-
ва страда бедната кукла. Има много причини навярно
за това. Ще се опитам да си обясня този процес. Мо-
же би се дължи на дългогодишното усилие кукленият
театър да се вкара в прокрустовото ложе на „те-
атър за деца“ – на всяка цена и единствено. Героични-
те усилия през годините кукленият театър да заяви
„Не, ние може да кажем нещо и на възрастния зрител“
са паметни, но те бяха и достатъчно редки. Наблю-
даваното може би се дължи и на амбицията на кукле-
ния актьор да доказва, че той не е ограничен, обречен
да играе само зайчета, да „друса“ (изразът съм го чувал

от проф. Атанас Илков, но в друг контекст) някак-
ви вдетинени кукли… Актьорът може (и някои наис-
тина могат!) много повече, той има какво да покаже,
да докаже. Но все пак липсва куклата. Къде е бедата?
Работата е там, според мен, че куклата не е просто
допълнителен орнамент в театъра, а дава възмож-
ност да се изгражда още едно отношение, да се създа-
де по-голям обем на взаимовръзките в спектакъла. То-
ва е отношението на кукловода към куклата. Когато
освен техническо водене на куклата се вкара и този
допълнителен „сюжет“, кукленият театър би могъл
да каже неща, които не би могъл да каже драматичния
театър. Имам чувството, че съзнанието за това на-
малява. Все по-малко гледаме майсторско кукловодене,
което значи технически съвършено и с една ласкавост
към сечивото, с което се изразяваш. Иначе да, кукле-
ният театър се отваря към драматичния театър и
може би скоро вече няма да има разлика между тях. Гу-
бим! Просто броят на драматичните театри ще на-
расне с още 17.

– От селекционера, г-жа Кремена Бабачева зна-
ем, че и тазгодишната програма е претърпяла мно-
го сериозен подбор. На бюрото Ӝ са били закотве-
ни над 120 заглавия с надежда да плават със Злат-
ния делфин. Имате ли усещането за добър улов или
смятате, че мрежата се е прокъсала тук-там и сме
пропуснали някои добри риби?

– Селекционирането е колкото отговорна, толко-
ва и трудна работа и естествено, че тя основно се
базира на културата, театрални пристрастия, вкуса
и пр. на човека, определен за селекционер. И това не е
беда, напротив - това е хубаво. Така поне изборът се
персонализира и може да се изразяват съгласия и оспор-
вания. Докато при колективните подбори не знаеш
кому да кажеш: „Защо това или онова?“ По ред причи-
ни се случва някои спектакли да не могат да присъ-
стват, а представляват интерес. Такъв да кажем се
появи в Стара Загора и той спечели награда – това е
„Разкази от бъчвата“. Един спектакъл, който е създа-
ден след предишния фестивал е „Сливи за смет“. Смя-
там, че той не само спокойно би присъствал, а и ще-
ше да внесе допълнителни трудности на журито. Си-
гурно има и други, но това все пак е неизбежно. Нико-
га не може да поканиш всичко хубаво, защото хубаво-
то за теб е едно, за друг е друго. И все пак назовани-
те два спектакъла ми липсват в афиша. Те липсват и
по една друга линия, а именно, че кукления театър не
се прави само в държавните куклени театри. Дори
другите трупи да нямат нивото на държавните, те
трябва да бъдат поощрявани, защото са нещо, на ко-
ето (искаме или не искаме това, волно или неволно)
принадлежи бъдещето. И това ни показват междуна-
родните участници тук на фестивала. Много от тях
са малки частни трупи от Холандия или Полша. Тряб-
ва да се види, че такива неща могат пълноценно да
присъстват и в нашия културен пейзаж.

– Фестивалът завърши. Успя ли юбилейното из-
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дание да ви изненада, зарадва, огорчи или пък при-
тесни с нещо и има ли спектакъл, който ще отне-
сете със себе си в София?

– Бях гледал предварително част от спектаклите.
Не знаех че ще дойдат на „Златният делфин“ и виж-
дам, че онези спектакли, които ценя най-високо от
програмата на фестивала и които журито единодуш-
но отбелязва, вече ги познавах и ги носех със себе си. Че-
тирите „хита“ на афиша ги бях гледал и в този смисъл
нямах изненади. Всеки фестивал, който се провежда
веднъж на три години, трудно изненадва, ако професи-
онално следиш продукцията на куклените театри.

– През 2005 г. работихте със сценографа Свила
Величкова, с композиторая Борис Карадимчев, с кук-
ловода от Белгия Юбер Роман, с режисьора от Че-
хия Станислав Добрава. С какво днес съставът на
журито е по-различен и как премина работата ви?

– И тогава имах, и сега имам усещането за тежка
работа, която свършихме много леко. И преди, и сега
това са високо компетентни хора, с които винаги
сме се разбирали от половин дума. И тогава, и сега
съм нямал с членовете на журито никакви проблеми.
Надявам се – и те с мен.

– Довечера в открито море ще се пуснат два
нови златни делфина. Да очакваме ли изненади или
фестивалната публика знае накъде ще заплуват?

– Не мисля, че ще има кой знае какви изненади. До-
пускам, че няма да има и силен „педагогически“ резо-
нанс от „Златният делфин“. Тревогата я имаше И на
„Пиеро 2011“, и тук е реална тревогата, че намалява-
нето на относителния дял на куклата в спектаклите
не е просто формален недостиг или дори липса, а че
нещо смислово може да се изгуби. Да се лишим от въз-
можността да изграждаме по-богати и по-сложни
смисли. В това е бедата…

— “‡ÏËÍÓ ŒÌ‡„Ë (flÔÓÌËˇ) ≠ ÚÂ‡Ú‡ÎÂÌ
ÏÂÌË‰Ê˙, ÔÂÁË‰ÂÌÚ Ì‡ ”Õ»Ã¿≠flÔÓÌËˇ

– Тамико, не за първи път сте в България и на
„Златният делфин“. Каква е вашата връзка с наша-
та страна и откога е тя?

- Имаме много дълга история. През 1958, нашият
бивш директор Таиджи Каваджири участваше в жури-

то на I международен фестивал на кукленото изкуст-
во в Букурещ и там той се е срещнал с Николина Ге-
оргиева – директор на Столичен куклен театър, но
също така и част от изпълнителния комитет на
УНИМА. Това е първата среща с български кукленик.
След това през 1975 г. нашият театър „ПУК“, пока-
ни Централния куклен театър и те представиха в
Япония „Петя и вълкът“. После София покани „ПУК“,
а ние пък не след дълго поканихме Варненския театър.
Последваха изложби и други. За нашия 60-ти рожден
ден на театъра поканихме в Япония Дора Рускова и
Николина Георгиева, която режисира „Карнавал на жи-
вотните“. Спектаклите, които се направиха, силно
рефлектираха върху публиката и японския куклен те-
атър. Имахме много силни емоции от тези представ-
ления. След това поканихме Славчо Маленов, Дора
Рускова, Майя Петрова и Николина да направят
уъркшопове. България произвежда много силно теат-
рални спектакли и е хубаво да се учим един от друг.
Освен това, нека не забравяме, че до момента сме изп-
ратили трима студенти да учат в България, в НАТ-
ФИЗ. Това е достатъчно показателно за това, че
имаме много силна връзка помежду си и искаме да
продължим да бъдем заедно и занапред.

– Гледали сте много български куклени спектак-
ли преди и сега тук, на „Делфина“. Какво е впечат-
лението ви от българския куклен театър?

– Бих го обобщила в три посоки. Първо, български-
ят куклен театър има интересна и много силна драма-
тургия. Авторите, които пишат за представления за
деца, имат много добър поглед към материята, за ко-
ято пишат. Освен това имат опита за това как да
се грижат за новия репертоар. Имате добро обучение
на студентите – знаят как да режисират, как да пра-
вят куклите, също така учат танци, пантомима и
др. по този начин, имат достатъчно време да израс-
нат като студенти. В този ред на мисли, имам мно-
го силни впечатления от репертоара на Столичния
куклен театър, в който преди много години имаше
спектакли посветени на дракона. Видях 3 или 4 и всич-
ки те бяха различни. Различни истории, по различен на-
чин режисирани, но всеки един от тях беше за драко-
на и за детето-герой и за доброто приятелство меж-
ду тях. Беше много интересно за мен да видя това. Ев-
гени Фабиани, който почина наскоро, ми даде една
страхотна книга, която включва около 20 пиеси. От
нея решихме да поставим няколко неща в Япония. Та-
ка адаптирахме три текста на японски и те бяха изк-
лючително успешни заради темите, които засягаха.

– Фестивалът приключва. Какво е впечатлени-
ето ви от видяното?

– Смятам, че има спектакли, които е редно да оти-
дат в паралелната програма – като „Едип“, например.
Много ми харесва заради драматизма в него, но ми липс-
ва куклеността. „Възгледите на един пън“ пък опитва
да разруши представите, които имаме за Колоди и съз-
дава нов прочит на „Пинокио“. Всъщност не е важно
да има много кукли, а е важно да се създаде атмосфера
на сцената. Най-впечатляващият спектакъл за мен бе-
ше „История за чайка и банда котараци“. Това, което
истински ме разтърси, е възможността да изразиш
емоциите си чрез тялото на котката. Това че глави-
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те им бяха подвижни и можеха да се местят горе или
долу до опашката – беше забележително. Спектакълът
ни дава възможност за нов тип изразителност чрез
куклите. Аз не разбирах българския език, но можех да
усетя добрата енергия и емоция, заради силния текст,
актьорите и техните движения.

– В международното жури работите със профе-
сионалисти сценографи, композитори, театроведи
и продуценти. Намерихте ли общ език, на който да
говорите?

– Изключвайки факта, че имах преводач до мен,
трябва да ви кажа, че гледах очите им и така разби-
рах какво искат да ме попитат, а когато аз ги питах,
можех отново по очите им да прочета какво ми каз-
ват. Между нас имаше една много плодотворна рабо-
та, която с радост ще си спомням.

– Вие сте президент на УНИМА–Япония. Какво
е следващото голямо събитие, което предстои на
кукления свят?

– Следващият световен конгрес на УНИМА в Ки-
тай е онова, което куклениците от всички страни
очакват.

— ¿Ì‰Â‡ ƒÊ‡ÍÓÏÂÚË (»Ú‡ÎËˇ) ≠
ÏÛÁËÍ‡ÌÚ, ÒˆÂÌË˜ÂÌ ÏÂÌË‰Ê˙

– Андреа, твоята връзка с Варна е малко по-спе-
циална. Можеш ли да ни кажеш нещо повече за нея?
Как дойде поканата за „Златният делфин“?

– За първи път дойдох тук през 2005 г. заради мой
приятел. През 2007 създадохме с Росица Александрова
културна асоциация със седалище в Италия и във Вар-
на. Обикновено се опитваме да организираме култур-
ни обмени между Италия и България – най-много с
морската ви столица, но имаме сътрудничество и със
София. Поддържаме най-активни връзки с Операта и
Кукления театър във Варна, с филмовия и балетния

фестивал тук. Най-често се случва да организираме
тези събития заради музиката, тъй като преди всич-
ко сме музиканти. Поканата за „Златният делфин“
дойде след като подготвях едно турне на Кукления
театър в Италия през 2008. На предишното издание
бях поканен като гост. И ето ме сега като жури. Ха-
ресвам България и хората тук.

– Някои от спектаклите бяха на арменски, дру-
ги на български или руски, беше ли проблем за теб
да разбираш онова, което гледаш? Или костюмите,
сценографията и музиката ти помогнаха да влезеш
в магията на представлението?

2 Може би на моменти езикът беше проблем, за-
щото не можех да разбирам хумора и най-вече идиоми-
те, но театърът е изкуство, което комуникира с
теб и без думи. Имаш кукли, сценография и музика –
все предмети на изкуството, които могат да ти
подскажат какво чувстваш.

– Спектакъл, който те впечатли, и този, кой-
то те разочарова?

– „Възгледите на един пън“ е нещо, което ме впе-
чатли. Познавам добре историята и ми хареса това,
че е променена така, че да говори за нещата от на-
шия живот За любовта, за начина, по който приема-
ме смъртта. Имаше неща, които по един или друг на-
чин ме смутиха, но не бих казал, че нещо категорич-
но ме е разочаровало.

– Предстои определянето на наградите, очак-
ваш ли да се води голяма битка за определянето на
лауреатите?

– Не. Мисля че за тези шест дни между нас се съз-
даде общ език и дори имам усещането, че на финала
ще се получи така, че всеки един от нас ще се спре на
това, на което и другият.

– Къде ще бъде твоята следваща спирка след
фестивала.

– Следващото събитие ще е свързано с мен като
виолист. Ще изнеса концерт в Италия. След това ще
се опитам да продуцирам една оперна постановка ка-
то копродукция между България и Италия, но това
може би ще остане за следващата година.

— ‰Óˆ. Ã‡Ëˇ ƒËÏ‡ÌÓ‚‡ ≠ ÒˆÂÌÓ„‡Ù

– Изкушавам се още първият ми въпрос да бъде
свързан със сценографията. Преди да ви попитам за
впечатленията от вече изтеклия фестивал, успя
ли някоя работа да ви впечатли и с какво?

Andrea Giacometti 
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– Несъмнено работата на Майя Петрова в „Исто-
рия за чайка и банда котараци“. Защо? Защото са прек-
расно водени от актьорите. Толкова са пластични
куклите, така наподобяват характера на котката,
нейната елегантност. Всяка котка е като едно знаме,
а в същото време са двата края на една тръба. Как да
не те провокира! Такава храброст е за адмирации.
Всъщност това представление ми хареса най-много.

– Намирахте ли сходство между българските и
чуждестранните продукции, или на Запад работят
в съвършено различен ключ?

– Не мисля, че има особени разлики. Това, което
показаха, прилича на нашето, само че е по-лошо. По-
лошо заради липсата на сериозна тема, заради липса-
та на по-абстрактни търсения към конкретната
кукла. Нещата, които видяхме, бяха по-камерни. На
мен ми беше приятна "Захарницата", макар че там
не ми достигаше душевността на персонажа. Повече
работеха с историята и с физическите възможности
на предмета. А характери и емоции нямаше – така
ми се струва.

– По регламент спектаклите са разделени на два
раздела – за деца и за възрастни. Къде според вас е
сложена точката при т.нар. „спектакли за деца“ и
откъде започва главната буква при „спектаклите
за възрастни“? Има ли резон едно такова деление?

– Има! Мисля че е голям недостатък липсата на
куклени спектакли за най-малките. Не одобрявам док-
рай този стремеж на куклените театри да правят
спектакли непременно насочени към възрастните.
Мисля, че делението трябва да го има. А точката, тя
нормално е в темата, в изображението. Нямаше дос-
татъчно спектакли с животни. Това е толкова труд-
но да се режисира и изобразява с изразни средства, ко-
ито да правят децата щастливи.

– В не един спектакъл от фестивала, акцентът
падна върху костюмите. Като преподавател по
„История на костюма“ и като художник намирате
ли по-скоро тенденциозност и не оправдана пищ-
ност или напротив – добро познаване на материа-
ла и епохата?

– За какво им е епоха? Тя само пречи – както ви-
дяхме. По-скоро ми се струва, че е нужно малко пове-
че прецизност и вкус по отношение на материите.
Твърде много блестящи и лъскави неща имаше. В край-
на сметка това не е европейски вкус, по-скоро е азиа-
тски, нали? Не мога да кажа, че нещо силно ме е впе-
чатлило. Разбира се, страхотно седяха „Птиците“ на
Свила Величкова, но при нейния талант, това не ме
изненадва. В крайна сметка е един вид решение, което
е мултиплицирано в няколко варианта и е добре осве-
тено.

– Участвали сте в определянето на театрални-
те награди „Икар“. Къде ви беше по-трудно? Тук, в
кукления театър, или в драмата?

– В драмата ми беше по-трудно, въпреки че бях
ужасена от отговорността по отношение на кукле-
ния театър. Но пък с много голямо удоволствие гле-
дам куклен театър и при толкова заглавия на куп ми
беше приятно да установя, че съм съвършено наясно с
това кое ми харесва и кое не.

— ’ËÒÚÓ Õ‡ÏÎËÂ‚ ≠ ÍÓÏÔÓÁËÚÓ

– Успя ли някоя от постановките, които гле-
дахме, да влезе във вас?

– Бях гледал голяма част от тези постановки и
онези, които би трябвало „да влязат в мен“, вече го
бяха сторили – „Възгледите на един пън“ и „Истори-
ята за чайка и банда котараци“. От другите предс-
тавления донякъде музиката на грузинското предс-
тавление. Играта специално на американците също
ми хареса.

– Като композитор особено ухо наддавате на
музиката. Доколко тя успешно се вписа в спектак-
лите, които видяхме, и доколко тя беше просто
необходим фон?

– В „Чайката“, например, музиката е съставна
част от самото представление. Тя не би могла да съ-
ществува извън него, като се има предвид свиренето
на живо, това че самия музикант участва в представ-
лението, а колкото до музиката в „Аргонавти“, бях
впечатлен от вътрешната сила и енергията, която
носеше тя с особените Ӝ грузински нюанси.

– По регламент са предвидени две награди: за
„оригинална музика“ и за „музикално оформление“.
Има ли ясно схващане у нас кое какво е, или гово-
рим за много тънка линия, която всеки пресича без
да се оглежда?

– В България режисьорите предпочитат да рабо-
тят с композитор, а директорите предпочитат му-
зикално оформление, защото е по-евтино. Смятам, че
музикалното оформление е компонент, който е по-
скоро режисьорски, а не толкова музикален, т.е. това
обикновено се прави от самият режисьор. Всъщност
музикално оформление значи да вземеш чужда музика и
да я наслагаш там някъде из представлението...

– Преди три години, на същия този „Делфин“
получихте наградата за музика към „Голямото ки-
хотене“ и „Красавицата и звяра“, а сега сте в жу-
рито. По-трудно ли е да оценяваш, отколкото да
бъдеше оценяван?

– Определено. Най-малкото, че си длъжен да гледаш
всичките спектакли, докато, когато си на фестивал,
гледаш в най-често само своето си представление.
Много по-отговорно, по-критично и по-аналитично е
дори. По съвсем друг начин се гледат представления-
та, когато си жури.

Christo Namliev


