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— ¬ÂÒÂÎÍ‡  ÛÌ˜Â‚‡, ÂÊËÒ¸Ó, ˜ÎÂÌ Ì‡
ÊÛËÚÓ

– За пръв път ли журираш?
– За пръв път, да.
– Досега си била оценявана, сега си вече от дру-

гата страна, ти оценяваш колеги. Какво е усещане-
то?

– Не е много приятно, защото по принцип да оце-
няваш е доста голяма отговорност, а да не говорим,
че сме и приятели с повечето от тях. Все пак кукле-
ния театър сме малка общност и трябваше много да
внимаваме, да сме прецизни, кое, докъде, защото има-
ше спектакли, които доста се припокриваха като ка-
чества и трябваше внимателно и прецизно да подбе-
рем кое точно повече има нужда да бъде поощрено,
отколкото друго.

– Преди да си поговорим за отличените от жу-
рито спектакли, каква е общата ти оценка за ни-
вото на показаното на ХХ юбилейно издание?

– Това което ми прави впечатление е, че куклата
започва все повече да се превръща в знак. Тоест няма
кукли, които да оживяват, да вярвам, че са живи пер-
сонажи, които носят в себе си не само живота и
смисъла, който би трябвало да бъде насочен в тях, а
все повече се отива към една знаковост, ползване на
предмети. Куклата просто се използва като част от
реквизит или предмет, но не носи душа.

– Спрямо твоята естетика, това не е добра
посока...

– За мен това не е добра посока, защото вярвам,
че куклата може да бъде не просто жива, колкото
един актьор, но може да носи много повече, поради
нейните възможности като трансформации и като
функции. Плюс това, за мен най-интересното и най-
голямата сила на кукления театър е това да оживиш
една мъртва материя. Това е най-голямата магия, на
която съм присъствала и лично мен това най-много
ме провокира, когато правя театър.

– Дори да не е само кукла, да е предмет, защото
в „Изгубеният ключ“, на който единодушно присъ-
дихте наградата за цялостен спектакъл, имаше
предметите от бита, които оживяваха. Вилици-
те и лъжиците бяха дечица...

– Да, да, но те оживяваха с толкова любов и ня-
как си се раждаха едно след друго в нуждата на тези
двама човека да се докоснат един друг, да преодолеят
самотата, в която е изпаднал главният персонаж,
който беше сам и живееше в кофата за боклук.

– Защо натежа изборът ви за спектакъла на
Магдалена Митева „Изгубеният ключ“?

– Защото в него имаше душа, имаше много ясна и
чиста идея за човек, който е ужасно самотен и въоб-
ражението му започва да бълва, само и само да може

¡ÓˇÌ‡ √ÂÓ„ËÂ‚‡ ‡Á„Ó‚‡ˇ Ò Û˜‡ÒÚÌËˆË ‚˙‚ ÙÂÒÚË‚‡Î‡

œÎÓ‚‰Ë‚ÒÍË ‡Á„Ó‚ÓË

да намери сродна душа. Това е толкова чисто изведе-
но и толкова по оригинален начин измислено. Въобра-
жението се развихря, когато човек е сам, тогава той
започва да си намисля и да си намисля, и да си намис-
ля, само и само да преодолее тази самота, в която е
изпаднал.

– Моето усещане беше за едно много нежно
представление, което прости ти милва душата...

– ...поезия, да. Беше поетично представление, има-
ше много душа в него.

– Как оценяваш въображението на Маги?
– Тя има огромно въображение.
– В другата категория награди за иновации, за

нов поглед, за нов подход към куклата, към предме-
та и към играта с тях, посочихте двата спектакъ-
ла на Катя Петрова – „Автобиография“ и „Приказ-
ка за Скитника-Крал“. Защо?

– Защото и там въображението в посока на то-
ва предметът да се трансформира в едно, в друго, в
трето, в четвърто, в пето, беше също изчерпано до
максимум. Говоря за „Скитникът-Крал“. „Автобиогра-
фия“ е също много нежно представление, в което има-
ше също много душа. Да не говоря, че драматургията
е по Нушич, да не говорим за изиграването на Гавано-
зов, за режисурата на Катя. В него не е толкова игра
с предметите, колкото актьорът, ситуирайки се из-
между тази хартия, сякаш е потънал в тях, защото
Нушич е писател и купчината от хартия е животът
му. Животът му е хартия.

– Как според теб Катя Петрова успя да избегне
прекалената словесност, защото това е литерату-
ра и един единствен актьор изрича от сцената Ну-
шич. Как се е спасила от това да не натежат думи-
те над играта?

– Ами, добра режисура, добър актьор, добра сценог-
рафия... (Смее се.)

„Пекарна Мишмаш“

„Mishmash bakery“
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– Какво трябва да разбираме под иновации в
кукленото изкуство?

– Трябва да разбираме желанието не само на ре-
жисьора, но и на целия творчески екип да открие не-
що ново, да потърси. Трябва да има смелост в предс-
тавленията, трябва да се търси безотговорно, не би-
ва да стъпваме само на сигурни неща, не бива да стъп-
ваме на сигурно, защото тогава изкуството умира.
Когато търсиш, ти отваряш душата си и тя започ-
ва да преминава през сцената към зрителя, а смятам,
че театърът основно трябва да има душа, защото
зрителите идват за това. Иначе, те могат да гледат
кино, могат да ходят на опера, има ужасно много дру-
ги изкуства, които те могат да консумират, но в
това е силата на театъра. Тази връзка жива между
актьора и зрителя, и когато отвориш себе си, тога-
ва ти го предаваш и на публиката.

– Да има размяна на енергия?
– Да, защото публиката също дава много енергия

на актьорите на сцената. Затова спрямо публиката
всеки спектакъл винаги е различен и като енергия. И
дори понякога мен ми се е случвало спрямо публиката
дори да се измести смисълът на спектакъла. Спрямо
това какво те търсят, какво те виждат в тоя спек-
такъл, той започва да се измества, защото много е
жива връзка между актьори и зрители.

– И накрая, какво още би могло да се желае?
– Живи кукли. Живи кукли и повече смелост в

търсенията.

— ’ËÒÚËÌ‡ ¿ÒÂÌÓ‚‡, ÂÊËÒ¸Ó, ‰ËÂÍ-
ÚÓ Ì‡  “-¡Û„‡Ò

– Много цветен и жизнерадостен спектакъл е
„Тумба-лумба“. Ти като режисьор какво потърси
при разработката на фолклорни мотиви?

– Тръгнах първо от български обичаи, легенди и ба-
лади и се опитах да им пресъздам някакъв театрален
израз. Затова и целият спектакъл се състои от десет
съвсем различни етюда, дори сме се опитвали да под-
бираме музиката от различни краища на България, та-
ка че когато в чужбина видят едно такова представ-
ление, да кажат: „Това е България!“ Това ни беше иде-
ята, затова има и кукер, има и крадене на мома, има
плодородието на българина, има белия и черния овен,
така митологични образи, които сме се опитали по
някакъв начин да направим…

– А тъпана, „тумба-лумба“ – това е като ритъма
на сърцето...

– Да, като ритъма на сърцето, като ритъма, кой-
то българинът заиграва. И – изненадващо, – когато го
играем в театъра на съботни и неделни представле-
ния и идват 2-3-годишни деца, те излизат усмихнати,
започват да пеят, непрекъснато си пеят песните. На-
истина си носим тези ритми в кръвта. Фолклорът
ни е гениален. Искам да подчертая, че използвам две
песни, които са на един детски вокален състав „Враб-
чета“ от София. Всъщност една от тези песни даде
и заглавието на спектакъла.

– Това е прочутият балкански ритъм, българс-
ки и балкански фолклор, единствените в света не-

равноделни тактове. Навсякъде по света компози-
рат в равноделни тактове, само ние в неравнодел-
ни. Това как ни обособява?

– Освен че играят с куклите и танцуват, като за
целта извиках хореограф по народни танци, който ги
научи на различните хора. Актьорите танцуват
конкретното хоро от конкретната песен, която се
пее, така че се постарахме в това отношение наис-
тина да се усети ритъмът и във физиката на бълга-
рина. Виждаш, че движението е нагоре, мисля, че от
този неравноделен такт в танца ние набиваме наго-
ре с едно желание за извисяване. А и неравноделност-
та, асиметрията е присъща на изкуството. То не
търпи симетрията.

– С какво според теб фолклорът може да бъде
близък до детето? Или е както при литературна-
та класика – всеки я цитира, но никой не я чете?
Можем ли да кажем за българския фолклор, че е
трудно достъпен до съвременното дете, защото
знаем, че това са деца на друго време?

– И въпреки всичко, ако си направиш труда да
провериш, ще видиш, че има страшно много танцови
школи с народни танци и в момента има някакъв бум
на танцови състави и то детски. Мисля че това е не-
що, което не осъзнаваме, но то ни крепи като нация.
Децата го носят в себе си, достатъчно е да го чуят
веднъж. И е наше задължение да им покажем какво има-

„Тумба-лумба“

„Tumba-lumba“
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ме и да им пуснем тази музика, оттам нататък е
много лесно. Те просто слушат това, което слушат
вкъщи, и отговорността е винаги на родителите.

– Понеже стана въпрос за музиката, няма спасе-
ние от чалгата, твоят спектакъл е един от мал-
кото, които показват на децата, че има и друга му-
зика.

– Надявам се. Аз мисля, че всеки театър трябва да
има някакво фолклорно заглавие, дали без текст, дали
с текст, но ако си държавен театър и изпълняваш ня-
каква социална функция, поне аз така приемам неща-
та, ти си длъжен да покажеш нещата, такива какви-
то трябва да бъдат и да показваш пътя. Все пак из-
куството трябва не само да задава въпроси, а да да-
ва и отговори. Моят отговор е да се върнем към оно-
ва, което е най-стойностно в българина... Няма бъл-
гарска сватба, колкото и чалга да има, без българско
хоро. Ние сме си българи и си обичаме България.

— œ‡‚ÎËÌ‡ “ËÙÓÌÓ‚‡, ‡ÍÚËÒ‡, 
‰ËÂÍÚÓ Ì‡ ƒ “-¬Ë‰ËÌ Ë ‡ÍÚ¸ÓËÚÂ 
ÓÚ ƒ “-¬Ë‰ËÌ ¿‰ÂÎËÌ‡ »ÎËÂ‚‡ Ë 
 ‡ÒËÏË  ÓÎÂ‚

– Много нежен спектакъл е „Изгубеният ключ“.
Създаден е с много любов към човека. Как се случи
на сцената на видинския театър?

Павлина Трифонова. Той беше създаден специално
за Краси и за Ади, защото Магдалена Митева вече поз-
нава екипа на нашия театър. Процесът беше много
творчески, дори текстът се пишеше, докато се репе-
тираше. Вие видяхте, че спектакълът е с предмети и
с импровизирани кукли, а това не може да бъде напра-
вено, преди да започнат репетициите, преди актьо-
рите да са стъпили на сцена. Това е наистина един
изключително интересен творчески процес и стра-
хотна провокация за актьорите.

Красимир Колев. Спектакълът се създаде по вре-
ме на репетициите. Идеята на Маги беше за едно
детско представление, в което не можеше да се под-
мине и темата за екологията, но основата беше вза-
имоотношенията между хората...

– ...и то едни съвсем обикновени хора – една до-
макиня и един човек, който няма как като се раз-
хождаме по улиците да не го видим до кофите...

Красимир Колев. Този човек се оказа дали естет,
дали от друго, вече минало за нас време (защото те-
зи хора ние ги подминаваме дежурно, не им обръщаме
внимание, не се замисляме). А се оказва, че един такъв
човек носи толкова богата душевност, човек, който
може да види другото лице на света, да прозре, че вся-
ко нещо има и друг живот. Но трябва да имаме очи
за това и сърце.

Павлина Трифонова. Това не е човекът, който
се идентифицира само с бедността. Това е човекът,
който е избрал свободата. И всъщност затова то-
зи конфликт е толкова ярък и интересен, защото
битовото, материалното се сблъсква с оня свобо-
ден човешки дух, онази духовност, която би тряб-
вало не само да ни зарежда, но и да променя ежедне-
вието ни.

Аделина Илиева. Репетиционният период катего-
рично си беше една провокация за нас. За пръв път по
този начин се случват нещата, защото ние участвах-
ме напълно в създаването на спектакъла. Маги имаше
голямо доверие към нас и си го създадохме заедно.

– Обикна ли я персонажа, който играеш на сце-
ната? Близка ли ти стана?

Аделина Илиева. Не ми е толкова близка, защото
тя е една голяма чистница, а аз не мога да твърдя съ-
щото за себе си. Но на финала много ми харесва. И
партньорството с Краси е удоволствие.

– Впечатлява ме визуалното въображение, защо-
то приказката е създадена от най-елементарните
битови предмети. Това бяха празни бутилки от
бира, да не говорим за кофата за боклук, която е
пределно еднозначна: какво повече можеш да си по-
мислиш, когато видиш една кофа за боклук… И из-
веднъж от нея изскача една приказна история!

Красимир Колев. Понякога един мъртъв предмет
има своята история, има свое приложение, за което
ние не подозираме и трябва да имаш сетивата – очи-
те, сърцето, за да го откриеш. Моят герой, избирай-
ки наистина свободата, открива красотата във вся-
ко едно нещо, което за някой е отпадък или ненужна
вещ.

Аделина Илиева. Да видиш в най-обикновената
лъжичка едно цвете, в едно тирбушонче да откриеш
детенце... и много се радваме, че децата много ги впе-
чатлява това, и след спектаклите питат учителки-
те в детската градина или в училище: „Госпожо, ама
то и ние можем да си направим това“, защото това
са предмети, които всеки ден се срещат в бита, но
трябва малко фантазия. Някой трябва да отключи
тази фантазия.

Павлина Трифонова. Спектакълът е много поле-
зен и защото обръща внимание върху екологията точ-
но на най-малките. Ние като хора, които работим в
детски театър, трябва да ги занимаваме с това мно-
го активно, но разбира се не по дидактичен начин.
Тук по много емоционален път достигаме и до еколо-
гичните идеи и децата наистина реагират.

Красимир Колев. И аз като актьор преживявам

„Изгубеният ключ“

„The lost key“
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своята трансформация, защото при мен също както
при героя ми или при героинята на Ади се отключва
един момент, в който откриваш в най-обикновените
неща, ежедневните, на които не обръщаш внимание,
една друга естетика. А спектакълът наистина има ес-
тетика. Сътворява нещо от нищо. И това е стра-
хотна провокация за един актьор. Да смениш начина
си на мислене. Да фантазираш по детски, защото де-
цата наистина, и слава Богу, имат способността да
откриват небивалото в нещо ежедневно и това
страшно ни стимулира. Много е близко на децата да
хванеш един предмет и да му придадеш друг живот...

Павлина Трифонова. ...одухотворяването на ма-
териалния свят...

Красимир Колев. ...това е толкова близко до кук-
ления театър...

– Трябва ли да загубиш ключа си, за да намериш
нещо друго?

Аделина Илиева. За съжаление май така се оказва…
Защото това са двама самотници, които случай-
ността, в случая един ключ, събира накрая. Но важно-
то е финалът. Каляската и кончето...

Павлина Трифонова. ...Американският хепи енд...
Красимир Колев. ...Всички имаме нужда от приказ-

ка в живота си. Ние сме хора емоционални и, ако не
се случи чудото, за какво сме живяли. Всички го тър-
сим или се стремим към него и, слава Богу, на нас ни
се случи.

— ¬ËÍÚÓ ¡ÓÈ˜Â‚, ‡ÍÚ¸Ó, ‰ËÂÍÚÓ Ì‡
ƒ “-œÎÓ‚‰Ë‚

– Поздравявам те за усилията този фестивал да
го има…

– Усилията са общи, те не са само мои, те са на
всички от целия театър и на всички наши приятели,
защото, за да го има и театъра, и фестивала, страш-
но много хора в Пловдив ни помагат и аз искам да им
благодаря. Тук е трибуната, от която мога да го нап-
равя. Искам да благодаря на управата на града, която
разбра нашето желание да отправим едно голямо пос-
лание в пространството за това, че театърът не е
само във, а и вън, и ни помогна и чрез фондацията
„Пловдив 2019 – културна столица на Европа“ да осъ-
ществим доста голяма част от онова, което бяхме
замислили.

– В поздравителния адрес на кмета на Пловдив
се казваше, че този престижен форум е още едно
от основанията на Пловдив да кандидатства и да
защитава кандидатурата си за европейска столица
на културата през 2019 г.

– За да станеш културна столица на Европа,
трябва градът да заживее в хармония. Всичко в него
– и бизнесът, и крайните квартали, и тези, които се
занимават с изкуство, и тези, които се занимават с
наука, и тези, които се занимават с икономика. Всич-
ко това трябва да бъде хармонично.

– През тази празнична фестивална седмица хар-
монията беше ли постигната?

– Много ми се иска спектаклите, които са на зак-
рито, да бъдат наистина в хармония със спектакли-

те, които са на открито. Засега това са два различ-
ни свята – дължи се и на инерцията, и на изненадата.
Но успяхме да ги доближим. Хармонията е нещо мно-
го фино и много тънко, за да може да бъде постигна-
та, трябва да се положат много усилия и едва ли ста-
ва от един път. Сега направихме първото си усилие.
Искам да благодаря на всички, които участваха в
програмата на открито, за техните усилия да се
представят по най-добрия начин. Мисля, че градът ги
разбра и ги оцени.

– С какво чувство изпращаш този фестивал?
– С много приятно усещане, защото се преборих-

ме с едни сериозни обстоятелства, които не сме
очаквали… Мисля, че театърът, както и хората, кои-
то дойдоха и ни гостуваха, с чест се представиха в
Пловдив, и за пореден път нивото на кукленото из-
куство и беше представено по най-добрия начин в
града. За това се говори, хората по улиците го гово-
рят, спират ме дори и ми казват „браво!“… Радостен
съм, че градът усеща в нас желанието да бъдем негови
представители по отношение на това изкуство.

– Двама били малко, а трима – много. На това
издание се съчетаха два празника. Но два празника
накуп никак не са малко – те са доста значителни
– 65 години Пловдивски куклен театър и 20-годиш-
ния юбилей на международния фестивал. Това на-
тежа ли с очаквания?

– Най-големите ни очаквания бяха свързани с пре-
миерния спектакъл „Вграждане“, който трябваше да
направим за откриването на фестивала. За съжаление
той не можа да се състои. Нашият млад и нов коле-
га Христо Таков направи травма. Прекрачихме през

„Малката къщичка“
(„Теремок“)

„Teremok or the 
little house“
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това обстоятелство с „По ръба на небето“ – изве-
стно и добре направено представление от същия
творчески екип. Мисля, че театърът се мери най-ве-
че с това какви спектакли има, как работи с децата.
От много места чувам: „Вие в Пловдив имате прек-
расна публика“. Няма как да не е прекрасна! Общо взе-
то всяка година през театъра минават 25-30 хиляди
деца. И тези деца знаят какво е театър. Ходим и в
градините, и навсякъде. Пловдив е град, където всич-
ко е възможно. Това е град, който обича изкуството.

– Общото ти впечатление от показаното?
Съгласен ли си с преценката на журито?

– Когато закривах фестивала, казах, че бих искал
наградите да бъдат повече, защото смятам, че имаше

повече възможности да бъдат наградени повече колек-
тиви и театри. Надявам се, че няма обидени, защото
регламентът наистина е строг. Никога не съм се ме-
сил и не съм коментирал мнението на журито. Смя-
там, че бяха отбелязани важни спектакли, които има
за какво да бъдат отбелязани.

– За теб, според твоя личен театрален вкус ка-
то зрител – кой спектакъл ти остана в очите?

– Задаваш ми много сложен и труден въпрос, защо-
то всеки спектакъл има своя прелест, тя може да не
е много голяма, може да не е най-силна, но всеки от
тях с нещо ни е спечелил, когато сме го подбирали, за
да влезе в програмата.

– Но като първи отговор...
– Като първи отговор аз три дена си пях песнич-

ката на Рязанския театър от спектакъла „Малката
къщичка“ или „Теремок“, както казват те: „В чистом
поле тееремооок, он не нисок, ни высооок...“ Толкова
хармонично изградена работа между сценография,
актьори, песни и режисьорска работа. Много ми харе-
са. За малки деца. Разбира се има езикова бариера, раз-
бира се има много обстоятелства, които най-вероят-
но са накарали журито да избере други спектакли, но
смятам, че представлението на колегите от Рязан-
ския театър беше много добро.

– В бъдеще фестивалът ежегоден ли ще е или ще
се провежда през година?

– Много искам да бъде биенале, защото в личен
план той много ни уморява... Но от гледна точка на
празника, който създава, най-вероятно ще продължи
да се провежда всяка есен, като ще търсим възможнос-
ти да разширим и обогатим програмата му.

„Хитър Петър“  

„Clever Peter“

— ¬ËÍÚÓ ¡ÓÈ˜Â‚, ‡ÍÚ¸Ó, ‰ËÂÍÚÓ Ì‡
ƒ “-œÎÓ‚‰Ë‚

– По какво според вас се отличава като специфика
фестивалът „Двама са малко – трима са много“ от
другите национални и международни фестивали за
куклено театрално изкуство?

– Този въпрос не би трябвало да се зададе на мен, а
на някой критик, който присъства редовно на фести-
вала. Аза мога да кажа само какво бих искал да предс-
тавлява този фестивал. Той трябва да е възможност
на едни хора, които правят театър в сложно и инте-
ресно време, да покажат своето умение на публиката
и на колеги и то в добри условия… Това може да бъде
място за срещи (при добронамереното готоприемство
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на Пловдив) на колеги, които могат да видят и от
първоизточника да разберат какво и как са направили,
докъде са стигнали в своите търсения и накъде смя-
тат да продължат след това… През тази година към
тези колеги се присъединяват и онези, които работят
и ни радват на улицата със своето ведро и непосред-
ствено настроение, както и с невероятните си закач-
ливи хрумки в програмата „Театеър“. Тази нова за нас
вълна на открито е заливала панаирите и площадите
на Европа от римско време до 20-те години на ХХ век.
Това е градският театър на хилядите, на тези, които
ще отделят от малкото, което имат, за да нахранят
артиста и да може той да стигне до следващото на-
селено място. Разбира се сега всичко е различно, но то-
ва, че се завръща площадният театър е може би знак,


