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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,
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че общуването на много хора
на едно място започва да се

завръща. Че желанието за споде-
лена радост се случва тук и сега:
на този площад, на тази улица, с
тези артисти, в този град… И
е прекрасно да вдишваш нажеже-
ния от смеха и слънцето въздух
на Пловдив и да се смееш и пла-
чеш от споделена радост и тъ-

га.
– Как оценявате развитието на

фестивала за последните 20 години?
– Аз съм свидетел на 14 издания, от които 13 са би-

ли моя грижа и отговорност. 1999 г. беше трудна и аз
бях на прицел дали ще направя фестивал, ще унищожа
ли труда на работилите за него преди мен. Тогава
стиснах зъби и макар и много трудно се справих, не сам
разбира се, а с помощта на общината, театъра и мно-
го помагачи (помня, че тогава пак гостуваше „Мините-
атър“ от Словения). Смятам, без да се хваля, че фес-
тивала порастна заедно с нас и успя да защити едно
от челните места в националната „ранг листа“, а же-
ланието на хората от всички краища на света да ис-
кат да се изявят на неговите сцени е и частица от
международният му авторитет. За този фестивал по-
лучихме над 80 заявки от чужди трупи. Но успяхме
най-вече да заинтригуваме с неговите теми и гости
град, в който има много и най-различни международни
прояви. Това е оценка, която е и отговорност как ще
се справиш следващия път, и така вече 20 пъти се
опитваме да търсим нови и нови идеи, приятели и съ-
мишленици, нови помагачи, и нови сили, за да се борим
с нови предизвикателства. Да направиш фестивал е
лесно, по-трудното е да го продължиш и развиеш. Виж-
дам желанието на всички той да се случва и занапред.
Това ме кара да вярвам, че ще го има.

– Как оцелява един куклен театър по време на
криза и в условия на т.нар. театрална реформа?

– Няма еднозначен отговор. Да трудно е, но това
е шансът да намериш нови възможности, идеи и най-

важното да потърсиш перспектива при трудни усло-
вия. Това е възможност да се видиш в огледалото без
парадна униформа и звънтящи медали, време за оценка
на пропуснатите възможности и реалните перспекти-
ви... Понякога съм притеснен и не мога да си намеря
място, но когато усещам до себе си хората, които ми
вярват и искат заедно да отхвърлим море от работа,
за да зарадваме нашите зрители, се успокоявам и се
опитвам да подредя възможностите според чергата.
Тогава се появяват и шансове „чергата да се удължи“.
В такова време се проверяват хората. Тогава знаеш на
кого можеш да разчиташ. Това е време за събиране на
съмишленици. Несигурността, която генерира кризата,
и несигурността, която прибавя към нея реформата,
оголват до край човешките взаимоотношения, свалят
маските и всеки, който потъне в съмнения и пречи, е
време да си отиде. Някой ден това ще се случи и с мен.
Друг въпрос е как, кой и по какъв начин замисли и осъ-
ществи тази „количествено-стойностна сметка“ наре-
чена „реформа“, под натиска на какви обстоятелства
в държавния бюджет парите „за култура“ се свиха. Тук
не коментирам счетоводните трикове в министер-
ството и лобизма на столичните колеги. Тук говорим
за национална политика. И ако се говори в цифри, то
да, увеличен е бюджета на Министерството на култу-
рата с около 16 милиона и достига почти нивото на
бюджета в 2008 г. но общо е намален целия за страна-
та с 80 милиона – и това са парите на общините. В
2008 г. той е 0.70%, а сега е 0.56% при макар и минима-
лен, но ръст на брутния вътрешен продукт. Няма да
забравя една карикатура от1998-1999 г. на финансовия
министър тогава, който стиска зад гърба си една ко-
кошка, и раздава на наредените пред него хора перата
от нея. Надписът отдолу гласеше: „Бюджетът, разпре-
делен по пера“...

— ÀÂÓ  ‡ÔÓÌ, ÂÊËÒ¸Ó
– През какви етапи в развитието си премина

фестивалът „Двама са малко – трима са много“?
Как беше създаден?

– Това е сигурно най-динамично развиващият се фес-
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тивал в България. Той започна като фестивал на кук-
лената миниатюра. По онова време българската драма-
тургия за куклен театър бе в разцвета си. Пиеси за
куклен театър пишеха автори като Валери Петров,
Йордан Радичков, Николай Хайтов, Иван Теофилов,
Борис Априлов, Рада Москова... И малките, в повечето
случаи безсловесни куклени миниатюри, сякаш бяха по-
забравени. Шули Бело обожаваше куклената миниатю-
ра и предложи да има фестивал, посветен именно на
нея. Тогава и името му беше Фестивал на куклената
миниатюра.

– Спецификата на фестивала е запазена – да се
фокусира върху минималистичния жанр и моноспек-
таклите…

– Така е. По-късно повечето куклени театри праве-
ха пиеси с голям брой участници. Почти нямаше мо-
носпектакли. И фестивалът даде поле за изява точно
на представленията с по-малък брой актьори и на мо-
носпектаклите. Почти на шега предложих името му
да е „Двама са малко – трима са много“ и Васил Апос-
толов и Петър Пашов с усмивка приеха. След това се
появиха независимите малки трупи и театри и техни-
те първи участия бяха точно тук – в Пловдив. Фес-
тивалът днес разширява своето пространство. Увели-
чават се местата, на които се играе. Първоначално
представленията се играеха само в двора на Етногра-
фския музей. После на сцената на кукления театър, след
това и на други сцени в града. А тази година, за радост
на децата, фестивалът превзе и улиците на Пловдив.

– Разкажете за вашите участия на фестивала, но
този път не като организатор, а – като режисьор.
По статут представленията на ДКТ-Пловзив не
участват в състезанието.

– Първото ми участие във фестивала беше преди
около 30 години. Бях зрител. След това съм участвал
като художник на кукли, като режисьор, веднъж дори
бях актьор (един от актьорите в мое представление
се разболя и се наложи аз да го заместя), като член и
председател на жури, като председател на сдружение-
то „Двама са малко – трима са много“. Не обичам фес-
тивалите със състезателен характер. Но разбирам, че

творците имат нужда и от признание, и от малко фи-
нансова подкрепа. Много се радвам, че с Виктор Бой-
чев решихме ДКТ-Пловдив, като домакин, да участва
с представленията си само извън конкурсната програ-
ма. Преди това съм печелил награди: за режисура за пос-
тановката „Стана нещо просто необикновено“, награ-
да на холандското жури за театрална импровизация в
представлението „Принцесата със златния глас“, голя-
мата награда на фестивала за спектакъла „Добър ден,
Пинокио“.

– В такъв случай коя е най-неочакваната награда
за вас?

– Една от най-милите ми награди е наградата на
детското жури за представлението „Честит рожден
ден“.


