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След Софийската община и Пловдивската си даде
сметка колко е важно да се внася празничност по ули-
ците на града. „TheatAir“ върши тази работа блестя-
що.

*
Не ми се иска да изпадам в краен релативизъм, но

всяка награда на журито може да бъде оспорена. Оцен-
ката се определя от художествените вкусове и прист-
растия на журито, от желанието да се подкрепи една
или друга тенденция и т.н. Журито в Пловдив стиг-
нахме до своите решения след дълги обсъждания и смея
да кажа, че на тях се обменяха мисли, сериозността на
които би била достатъчна за редица аналитични ста-
тии, разглеждащи развитието на нашия куклен те-
атър. (Говоря за онези статии, които никой така и не
си развали рахатлъка да напише.)

Решението на журито за наградите беше взето еди-
нодушно. Съображенията, които тук ще споделя те-
леграфно, защо те са такива, а не други, е лично мое и
не ангажира другите ми колеги от журито.

Искаше ни се да видим какъв може да бъде куклени-
ят театър от днес, а защо не и утре. Затова някои
добре направени и изиграни спектакли, но които може-
ха да бъдат видени и преди 10, и преди 30 години (нап-
ример филигранно направения „Теремок“ на театъра
от Рязан, Русия), не бяха поощрени от журито.

Дискусиите ни се въртяха около с три спектакъла:
двата на режисьорката Катя Петрова и сценографка-
та Станислава Кръстева „Автобиография“ (ДКТ-Ви-
дин) и „Приказка за Скитника-Крал“ (СКТ) и спектакъ-
ла на Магдалена Митева „Изгубеният ключ“ (ДКТ-Ви-
дин).

Спектаклите на Катя Петрова са виртуозни, въ-
ображението в тях е омагьосващо, хуморът е верен
страж на светоотношение Ӝ, хуманността на послани-
ята Ӝ е покоряваща. За тези спектакли се е писало и
ще се пише. Но имам известно самопитане, свързано
със „Скитника“. Дали от приказка за Франтишек Крал,
спектакълът не е станал приказка за детективите, ко-
ито се променят към добро, преследвайки Крал? Спек-
такълът става разказ за разказа, за разказването дори,
в него самият Франтишек сякаш се „губи“, той прели-
та през сцената като бяла врана, но не става основен
персонаж в посланието. Възможно е да не съм прав, а и
възхищението ми от толкова сцени и решения в самия
спектакъл, е неподправено, искрено.

Тези – може би неуместни съмнения, не присъства-
ха при гледането на „Изгубеният ключ“. И там имаме
ярко пластично въображение, влюбеност в човека, по-
езия… В този спектакъл разказът е общодостъпен, но
това не го прави по-малко ценен и интересен. В него
има съдба, има замисляне за смисъла на живота, има и
хумор. Простичко разказаната история за това, че,
забързани в бита, просто пропускаме шансовете си да
бъде щастливи, спечели публиката и журито.

Трябва да си слепец, за да не видиш пъстротата на
празника, трябва да си глух, за да не чуеш радостния
глъч по улиците и пред няколкото сцени, където уют-
но се беше разпростряло тазгодишното издание – двай-
сето по ред, юбилейно, честито! – на фестивала „Два-
ма са малко – трима са много“ в Пловдив.

Това се дължеше най вече на амбициозния модул от
извънконкурсната програма „TheatAir“. В нея имаше изо-
билие от персонажи на кокили, улични клоуни, малки
трупи с малки кукли, разказващи кратки и общо-
достъпни историйки, „живи статуи“ и т.н.

Уличният театър разчита на случайна публика. Тя
няма никаква предварителна нагласа да види определена
постановка. Уличният театър се втурва в ежедневие-
то ни, той ни изненадва на улицата, както се приби-
раме у дома, или както се разхождаме през многолюд-
ния площад или в градската градина. Той не може да си
позволи лукса на „загряването“ на спектакъла, той
трябва да ни грабне без никакво въведение, защото, ако
не успее в първите 1-2 минути, ние просто го подми-
наваме. Но ако ни спечели, в нас остава усещането за
нещо хубаво, което ни се е случило така ненадейно, че
ни окуражава да мислим, че в живота все още може да
ни се случи и нещо добро, весело, присмехулно, поняко-
га и мелодраматично.

Уличният театър дава допълнителен – незаменим с
нищо друго – чар на градския живот. Прави го по-цве-
тен, по-жизнелюбив, по-поносим.

Уличните спектакли в Пловдив успяха да спечелят
пловдивчани. Те не бяха журирани, в тях просто се
влюбвахме. Моя милост, например, в „Умедиотеатро“
от Испания. Техните миниатюри се играеха в едно
фургонче с площ от 7 кв. м, което побира десетина чо-
века. Пред фургончето имаше опашка, която изчаква-
ше своя ред да влезе вътре и да види „Животът и чан-

тата“ или „Мануела Таконес“ – две
чудеса на майсторството, въоб-

ражението, лаконичността, де-
ликатността и милата иро-
ния.


