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Хепънинг-шествие на Школата за атракционни из-
куства към Националния дворец на децата в София. За
съжаление дъждът провали шествието, което трябва-
ше да се проведе от градинката пред Народния те-
атър до Младежкия театър, където беше откриване-
то. Казвам, за съжаление, защото този тип атракцио-
ни, какъвто е спектакълът-шествие, в които се
включва и самият зрител, ставащ част от спектакъ-
ла, са изключително важни, особено при фестивал, как-
то е Панаирът на куклите в София. Всъщност той се
води вече фестивал за уличен и куклен театър. Това е
изключително важно за популяризирането на фестива-
ла и на дейността на кукления театър. Спектакълът
се състоя във фоайето на Младежкия театър. За мен
това е една уникална трупа с един много висок профе-
сионализъм, деца от 8 до 18 години и както прочетох
в програмата една голяма част от децата са от дом
за сираци в София. Това е една невероятна интеграция
чрез изкуството и към изкуството на тези деца и бе-
ше радостно човек да ги наблюдава, защото в спек-
такъла се включваха много разновидности на цирково-
то изкуство – жонгльорство, акробатика, на кокили,
гълтане на огън, живи скулптури... Наблюдавайки спек-
такъла, се вижда радостта на децата от участието в
такъв спектакъл, един много висок професионализъм,
който много ме възхити. Те заразиха публиката с ен-
тусиазъм, с радост, повдигнаха настроението в про-
ливния дъжд и не се учудвам, че имат награди, между-
народни най-вече. Това е възхитително. Ръководители-
те са постигнали много с тези деца. Дори и в малки-
те грешки, които правеха (дали бухалки или обръчите
падат или не могат да духнат понякога огъня), те тол-
кова чаровно обиграваха всичко, че беше очевидна и за-
разителна радостта и ентусиазмът, които децата из-
питват. И, естествено, това го предават и на зрите-
лите.

Въобще този път селекцията на уличните театри
за мен е на едно много по-високо ниво от предишните
години. Много интересен беше „Циркоактиво“ (Испа-
ния) със спектакъла „Въздух“, авторски спектакъл на
Иван Алонсо. Завладяващ, много новаторски спек-
такъл, с много активно включване на публиката през
цялото време, при това по един чаровен, подкупващ
начин, без агресия, която много често имат уличните
актьори, и най-важното – с много чувство за хумор.
Средствата, които използва актьорът, са много семп-
ли. Всъщност това е един сглобяем прът-пилон (дълъг
пет метра), кофа, чадър, костюм – гащеризон, с който
е в началото и който по време на спектакъла много
атрактивно и комично разсъблича, докато стига поч-
ти до вид стриптийз и остава по слипове. Другият
елемент е една килим-арена, която му определя място-
то на действие, малък вълшебен куфар, от който
актьорът вадеше дребните аксесоари и с изключител-
но умение обиграваше всеки атрибут, всеки реквизит

и променяше неговото предназначение. Кофата става
и стълба, след това си я нахлупва на главата, а през ця-
лото това време Иван Алонсо контактува с публика-
та, която е участник, тоест те крепят така нарече-
ния пилон, който е на една малка стойчица. Сюжетът
е прост и приказен. Изграждането на един плаващ
цирк. И това естествено е с активната помощ на зри-
телите. Мога да кажа, че Алонсо е наистина виртуо-
зен артист, акробат и клоун, но не само в популярния
смисъл на клоунадата, която сме свикнали да гледаме.
За мен беше поразителна именно грацията, която той
показваше при изпълнението на акробатичните номе-
ра, лекотата, с която постига всичко. Едва ли не в
изпълнението му имаше някакво предизвикателство
към гравитацията. Когато наблюдаваш катеренето му
по този 5-метров пилон, имаш чувството, че всеки
момент актьорът може да се срути. И се чудиш как
постига тази изключителна пластика. Публиката за-
таявахме дъх, защото преодоляването на гравитация
става с невероятни акробатични изпълнения и с ко-
мична, абсурдна клоунада. Той обигра всеки един еле-
мент, който използва на сцената. В спектакъла накла-
нянето на пилона вече е символ на нещо различно (на
буря, на хаос), при обръщането на чадъра се получава
кораб… Децата бяха включени в спектакъла, те заедно
с актьора преодоляваха разстоянието, когато трябва
да му подадат някакъв елемент. И всичко това по
един актьорско-комичен начин.

„Петльови истории“ на театър „ПасПарТу“ (Гер-
мания). Спектакъла го гледах в Южния парк сред тре-
вички, шадраванчета и на асфалта естествено. Това са
три пернати, едно трио от надут, суетен скандалд-
жия петел, заядлива, завистлива, суетна кокошка-майка
и рахитично, нервно, на моменти сприхаво, на момен-
ти наперено и нападателно пиле. Това е вид музикално
шоу – спектакъл със забавно разиграни сцени с участи-
ето на хора и животни, защото това беше времето,
когато хората си разхождаха кучетата и кучетата,
както и хората много се забавляваха и реагираха на пер-
натите. Това, което много силно впечатлява, е тяхно-
то пластично поведение и изграждането на характер-
ните образи, тоест това веднага се чете кой какъв е
като характер и с едно майсторско музикално изпълне-
ние (много силна и много четлива музикална партиту-
ра). Музиката и звуците, които илюстрират състоя-
нията им, са достатъчни, за да се проведе нещо като
разговор и контактуване – само чрез звуците на духо-
вите инструменти. Самите герои са атрактивни,
смешни, с едни прекрасно изпълнени костюми и ефек-
тен грим. Историята е простичка и смешна, конф-
ликт между пернатите, но най-впечатляващото наис-
тина е тяхната пластика – птича, петльова или ко-
коша. Походка, поведение, което ярко подчертава ха-
рактера на персонажите и то по начин – карикатурен,
находчив, смешен. Примерно в характерното птичо
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поведение размахване на крилата, опит за хвърчене или
по-точно подхвърчане, накокошинване, наежване, на-
дупване, нападение един срещу друг, мътене, тоест в
най-различни варианти. Те са безкрайно смешни. При-
мерно кокошката почва да мъти, а петелът се върти
около нея, ухажва я, подтиква я всичко да става по-
бързо. И тя измътва не яйце, а банан, примерно. Или
накрая , на финала, измътва златно яйце, или измътва
запъртък. И без претенции за един сложен спектакъл,
само пластично и звуково, с находки в контактуване-
то, се разказва безкрайно смешна и забавна за гледане ис-
тория, и публиката реагира прекрасно.

Обикновено това са простички истории, които се
разиграват със семпли средства. Но имаше и спек-
такъл, който си беше цялостен, пълноценно семейно
шоу – „Силният мъж“ на „Баш стрийт театър“ (Анг-
лия). Той ме възхити! Стилът на спектакъла е вдъхно-
вен от немите филми, Чарли Чаплин, „Циркът“ и „Пъ-
тят“ на Фелини. Много стилно издържан спектакъл на
високо ниво, с една семпла, функционална, находчива, из-
ненадваща, магическа в самите изненади сценография,
издържана в чернобяло, каквито са немите филми. Със
смешни, стилни и функционални костюми, също реше-
ни в черно-бяло-сиво с възможности за бърза и ефект-
на трансформация. Ярък комедиен спектакъл с музи-
кант на живо, както е при немите филми. Сюжетът
е семпъл, полукласически. Един цирк пристига в града с
цирковите си атракции. Шефът на цирка естествено
е отрицателен герой. Една малтретирана жена, съпру-
га на бившия „Силен мъж“. Шефът търси нов актьор,
и този, с когото ги среща случая, е случаен и невзрачен
пътник. Телесно слаб, но с вътрешна сила, той печели
на своя страна актрисата. Спектакълът е наситен с
безкрайно много интриги, които могат да се случат в
живота и в една работна среда. С много ревност, из-
невери, безкрайно преследване, направено по много ко-
мичен начин, опити за убийство. Представлението е
взрив от комични сцени, направени много професионал-
но, смешно, магично и атрактивно. Има влизане и из-
лизане от кутия (средно, уж неутрално пространство,
и се чудиш как актьорът може да се сгъне или да се раз-
тегне в тях), самият декор се разглобява, затваря. Пуб-
ликата реагираше невероятно хубаво. Обикновено то-
зи тип комедийни спектакли са предвидими като
действие, но тук бяхме непрекъснато изненадвани. Го-
воря както за декора, който на вид уж е много прос-
тичък, но невероятно функционален и точно тези де-
тайли, дреболийки (и с отваряне на прозорчета, с па-
дане на капаци, с разделяне на самите кутии, които изг-
раждат декора) бяха много впечатляващи, включител-
но и с представяне на магическия сандък, с главата без
тяло или тялото без глава, по един много смешен и не-
разгадаем начин. Много стилен спектакъл, достави ми
удоволствие, че нито за секунда не се отклонява от
задачата, която са си поставили. И актьорската игра,
и декорът отначало докрай са издържани невероятно
в тази стилистика. Това е прекрасно. Естествено мо-
жеше да се познаят в сценките заемки от немите фил-
ми, в поведението на актьорите, в елементи, които
са използвали, можеш да познаеш актьорите от неми-
те филми и техните трикове. За това много помага
и музикантът на живо. С реакцията на всяко едно не-

що, включително и при пляскането на публиката, се
сменяше темпото и това предизвикваше още по-бур-
ни аплодисменти.

„Жар театър“ от България представи „Аnima
Alegra“ ("Весела душа"). Това е един от малкото теат-
ри, играещи улични спектакли в България. Той присъ-
ства почти на всички куклени фестивали с различни
спектакли. „Аnima Alegra“ беше изиграна пред Народния
театър и то в съботния, последния ден, където беше
съпътствана от една акция на общината, с безкрайно
много интересни уъркшоп за деца, имаше и други спек-
такли. Спектакълът е изграден в стила на италианска-
та комедия дел`арте, в стила на венецианския карна-
вал. Поетичната история за куклата на конци Пиеро,
който иска или копнее да получи сърце и да стане чо-
век. Атрактивна беше играта на кокили на актьори-
те, които водят Пиеро. Самият спектакъл е с пищ-
ни, ярки костюми от хубави материи, с много хубав
грим. Ефектно беше и появяването – винаги много
привлекателно за децата – на приказни персонажи ка-
то дъщерята на Луната, сина на Слънцето, които
стават приятели с куклата и й помагат да преодолее
препятствията, за да може да стигне до човешкото
сърце, да се превърне в човешко същество. Всъщност
това беше едно пътешествие от куклата към човека.
Подобни спектакли винаги привличат окото и имат
страшно много публика.

Естествено уличният театър или спектакли на
улицата са най-древните, те предшестват театрални-
те представления на закрито. За съжаление в България,
особено през втората половина на ХХ век и досега ня-
маме традиции в уличните спектакли и е радостно, че
в София на фестивала, който се води вече „уличен и
куклен театър“, канят все по-интересни улични спек-
такли. В Европа има безкрайно много фестивали, спе-
циализирани за уличен театър или както в голяма част
от страните го наричат „изкуство на улицата“. Ми-
налата година имах възможността и щастието да бъ-
да в Шарлевил Мезиер на 50-годишния юбилей на фести-
вала и 30-годишния на академията. Световният фести-
вал винаги е съпътстван, освен от спектаклите off,

„Силният мъж“

„The Strongman“



които са в зали, и от улични спектакли. Целият голям
център на града и не само там е разделен на секции,
парцели, които са точно програмирани за улични спек-
такли с много стриктна програма, която започва ра-
но утрин и завършва много късно през нощта. Изчис-
лено е така, че те взаимно да не си пречат като игра-
ят едновременно. На световния фестивал в Шарлевил
миналата година уличните трупи бяха над 450. Това,
което е любопитно в уличните спектакли, е, че освен
класическата клоунада, жонгльорство и акробатика,
все повече се появяват спектакли със свой сюжет, дра-
матургия, развитие и с много интересни, атрактивни
форми. Тоест, това са си спектакли наистина предназ-
начени за улицата и визията, която са търсили твор-
ците, е тя да може да привлича публиката, да бъде
много ярка. Например на фестивала имаше испанска
трупа, която играеше „Одисей“ – спектакъл, който
продължава 3 часа. Имаше огромен кон с вратички, ко-
ито се отваряха, разиграваха се нещата и те се месте-
ха от едно място на друго, и публиката ги следваше,
естествено не през цялото време, но всичко беше нео-
чаквано като визия и рядко срещано като вид спек-
такъл. Мажем да си пожелаем и на нашия фестивал да
бъдат изградени специални пространства – шатри, ог-
радени пространства или рейс, в който се играе за мал-
ко зрители, или лека кола. Гледала съм и спектакли, иг-
раещи се пространства да речем за 2-3 зрители. И ча-
каш на опашка, за да видиш 5-минутна историйка. Те-
зи нестандартни пространства винаги привличат
публиката. Зрителят си знае, че в определен час, на еди
кое си място, ти влизаш, за да гледаш някакъв спек-
такъл. Той е пак уличен, но от малко по-друг тип ка-
то любопитно оформено пространство. Фестивала в
Шарлевил мога да сравня и с другия фестивал, който
гледах миналата година в Храдец Кралове. Това е фес-
тивал на регионите на Европа, където освен всичките
куклени и драматични театри със световно известни
творци, имаше 200 чешки и международни трупи, ко-

ито играеха до 2-3 часа през нощта на улицата. От
ранна сутрин (за най-малките) – до късна вечер. Освен
в стария център на града цял един парк под замъка бе-
ше приготвен за тези улични спектакли. Магическото
в уличните спектакли е именно в майсторството на
актьора да влиза в контакт с публиката и да я про-
вокира за участие. Не всички го умеят, но, когато то-
ва се получи, е прекрасно. В Шарлевил разнообразието
от трупи беше огромно. И на двата фестивала, кои-
то гледах, имаше селекция и за уличните театри. Мал-
ко са нещата, които са безинтересни, и не може всеки
уличен актьор, който дойде, да си изиграе някъде спек-
такъла. Разнообразието на формите и на визията ста-
ва все по-интересно и е без значение дали имаме кукли
от хартия, от метал, от дърво, или се играе със запа-
лени огньове. Конкуренцията и между уличните акть-
ори е много голяма, особено за участието им на между-
народни форуми. И много е радостно, и се надявам, че
и при на с в София на фестивала „Панаир на куклите“
ще идват все по-интересни трупи.

Има и големи улични трупи – с много актьори и с
много интересни спектакли, които едва ли имаме фи-
нансова възможност да поканим у нас. Примерно в
Шарлевил този тип спектакли се играят на открива-
нето и на закриването. Една от тези трупи е „Роаял
де люкс“, друга е испански театър на огъня и фойервер-
ка с летящи актьори, с надуваеми декори, които обх-
ващат целия град. Това всъщност са атракциони, кои-
то в повечето случаи се финансират от общините. Те
са винаги вид шествие, при което действието се раз-
вива на едно основно място – обикновено на най-голе-
мия площад. Но се прави и шествие, което увлича
всички зрители, които вървят след играещите актьо-
ри. И у нас може да се помисли в бъдеще да се напра-
вят подобни атракции, особено от нашите млади
творци – сценографи, режисьори, актьори. Това е пре-
дизвикателство по цял свят. И ние можем и трябва
да се включим някога в подобни атракциони.

„Петльови
истории“

„Cock Tales“


