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sЪdЪrЖanie:
„Принцеса Бум Тряс“ / Куклен театър - Бургас
„Клоунът и неговите деца“ / Театър „Ателие 313“ - София
„Грозното пате“ / Куклен театър „Учанелллер“ - Люлебургаз, Турция
„Добрият доктор“ – Театър на комедията „Велко Кънев“ – Тополовград
Улични представления или театърът, чиито зрители са винаги на крака
„Мале, мале“, Куклен театър – Москва, Театър „Саян“
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„Princesa bum trЯs”
Куклен театър – Бургас
(в конкурсната програма)
от Здрава Каменова
Режисьор – Ивет Лазарова; Сценограф –
Наталия Гочева; Музика – Михаил
Шишков; Участват – Александра
Грънчарова, Ася Симеонова, Женя
Симеонова; Женя Георгиева, Алекс
Анмахян, Диян Русев, Делян Кьосев,
Ивайло Енев

Всеки държавен куклен театър има в репертоара си представления по класически
текстове – „Палечка“, „ Огнивото“, „Червената шапчица“ и списъкът продължава.
Разбира се, важно е да се обръща внимание и на съвременната драматургия за
куклен театър – било то българска или не. „Принцеса Бум Тряс“ за мен е ново
заглавие – непознато и дори атрактивно звучащо. Започвам от текста на
представлението, защото смятам, че именно в него като основа на спектакъла, се
съдържа немалък и значителен проблем. Това, което чух още преди да осмисля
видяното, беше разказ, който се върти около това как едни родители искат да се
отърват от детето си – голяма част от сюжетната линия обслужва сякаш този
интерес. Но нека поговорим за „осъвременяването“ (дума, която прекалено често
започна да се употребява не на място) на текста. Принцесата е различна,
непослушна и неконтролируема – до тук нищо ново, но тя пее рап, домашният ѝ
любимец е крокодил, а разказвачите на историята звучат като част от
телевизионна реклама, която предлага услуга. Може би вече се появява картина в
съзнанието ви. Визуалното решение – в дъното на сцената има вертикална
„решетка“ от тънки бели ивици плат, която аз лично смятах, че може би ще бъде
използвана като врата (прекалено беше вертикално всичко, за да ми навее друга
мисъл), но се оказа, че е екран, посредством който персонажите се превръщат и в
зрители на паралелно случващо се събитие (skype връзка). Останалата част от
декора е главно от кашони/сандъци, облепени в сивкав плат. Може би заради
основното желание на родителите да спят, този свят е сив (нелогична за мен
асоциация със света на сънищата) докато дъщеря им е в цикламено на черни
райета облекло, което цветово я прави силно контрастна на този свят. Поведението
на принцесата, както и песните, които изпълнява, са в стил разбунтувала се
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тийнейджърка. Може би единственото в изграждането на този персонаж, което
ме смути, е използването на рап музика като „ясно четим“ език за нейното душевно
състояние. Уви, аз не успях да разбера и това „осъвременяване“. Най-вероятно
именно тук е моментът да уточня, че превъплъщенията на актьорите са верни и
логични, дори в контекста на сценичната интерпретация. Силно впечатление
правят двама от тях - кралят и кралицата. С характерността и акцентите в начина
на изговаряне на текста – кралицата е категорична и нейното мнение е важно,
докато кралят има висок почти фалцетен глас, което го поставя в подчинена роля.
Все пак става дума за куклено представление и е важно да се споменат куклите в
него. За да се „отърват“ от дъщеря си, родителите ѝ решават да я омъжат – според
майката това е най-сигурният начин. Претендентите за ръката ѝ са откликнали на
обява в интернет пространството принцове. Именно принцовете са решени
посредством кукли. Всяка една от тях е различна – с цел да покаже най-вероятно
различността при хората (заложено още и драматургично посредством персонажа
на принцесата). Всяка една от куклите беше различна и като водене. Четирима са
принцовете - кукли, които се появяват на сцената и които принцесата подлага на
различни изпитания. Първият е кръгла и зелена кукла с големи очи –
Припадащият, вторият – по-голяма кукла, чието тяло е магнитна черна дъска –
Умният, третият – глава на кукла, чиито крака и ръце са сини еластични ленти,
които се управляват от ръцете и краката на актьорите- Готиният/Пластичният, а
четвъртият – розов, с голяма глава на прозяващо се човече, шапка за сън и малко
телце – Спящият. Може би най-инзенадващото е, че този, който печели сърцето на
принцеса Бум Тряс е принц №5 - домашният ѝ любимец – крокодил. Това за мен бе
поредното драматургично предизвикателство, което дори не знам мога ли и как да
тълкувам.
„Принцеса Бум Тряс“ е представление с интересни и всеотдайни актьори, в което
сякаш не е открито конкретно послание, което да бъде изведено на преден план, а
„осъвременяването“, идващо както от текста и музиката, така и от постановъчните
решения, по-скоро го превръща в непонятен рап концерт за деца, отколкото в
история – било то поучителна или не.

Светломира Стоянова
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„KlounЪt I negovite deca“
Театър „Ателие 313“ – София
Сценарий - Петър Пашов и Жени Пашова; Режисура Петър Пашов и Жени Пашова; Сценография –
Димитър Димитров и Петя Димитрова; Участват –
Росица Спасова и Георги Спасов

„Ателие 313“ е театър, добре познат със своите експерименти. Всяко тяхно
представление включва някаква иновация. Компонентите на спектакъла и
имената, които стоят зад него, обещават едно оригинално събитие. Само
споменаването на Петър и Жени Пашови, Росица и Георги Спасови и Димитър и
Петя Димитрови прави представлението задължително за гледане. Сценичният
разказ е изцяло подчинен на естетиката на уличния куклен театър. Сценографията
е голяма, старовремска латерна, закрепена за ексцентричен велосипед, която се
превръща в павильона за представлението. Георги Спасов е клоун, който ще изнесе
спектакъл със „своите деца“ – куклите. Една от тях - патето Благой, обаче, има
амбицията този път да бъде водещ. Той успява да установи контрол над
механиката на сцената, дори по-добре от „баща си“, но все пак се нуждае от неговата
помощ, за да завърши успешно спектакъла. Така, с общи усилия куклите и клоунът
Спас стигат до финалните поклони. Сценарият на спектакъла, дело на режисьорите,
напомня конструкцията на класическата „Петрушка“. Всички персонажи са
ръкавични кукли, които се контролират умело от Георги Спасов, както и от добре
скритата зад паравана Росица Спасова. Тя използва различни свирки за да озвучи
слончето, мишките и малката мечка. Изборът точно на такива животни е важен,
тъй като тези са лесно разпознаваеми и интересни за малките зрители.
Спектакълът поразява със своята изобретателност и зарежда публиката с топла,
романтична искра.

Любомир Парушев
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„Groznoto pate“
Куклен театър „Учанелллер“ - Люлебургаз, Турция

Режисьор – Теодора Попова – Лазарова
Сценография – Диана Узузнова – Тодорова
Музика – Гергана Василева
Участват – Деврим Елиф Варол, Бирджан
Саръоглу, Месут Саръоглу

Тримата кукловоди излизат в черни облекла и черни барети, а в ръцете си държат
четки за рисуване. Застават зад масата със също черна покривка, стигаща чак до
пода, и внимателно минават по детайли на вече нарисувания макет, в който се
движат куклите им. Сцените се прелистват като страници, а илюстрациите на
сценографията все едно са излезли от тънка детска книжка, разказваща само една
единствена приказка. Спектакълът минава плавно през целия сюжет на „Грозното
пате“, без авторски драматизации или опити за осъвременяване на познатата на
всички деца история. Животните са представени чрез кукли, а човешките
персонажи - ловецът и бабата, която приютява малкия лебед, биват изиграни от
актьори на живо. В цялото представление имаше няколко реплики, а те са
произнесени на английски. Кукловодите
одухотворяват куклите си чрез звуци,
поради това спектакълът се възприема найвече визуално. Двете най-въздействащи
картини бяха свързани с прехода от есента
към зимата. На авансцената заваля вода под
формата на дъжд, която премина в сняг от
памук, разпрострял се по по-голямата част от
сцената. „Грозното пате“ се вписва в един
повтарящ се мотив, който започва да заприличва на тенденцията в тазгодишното
издание, а именно – сюжети, занимаващи се с темата за „различния“. Героят, който,
въпреки премеждията, остава верен на себе си, а това в последствие е и ключът за
щастието му.

Пламен Харманджиев
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„DobriЯt doktor“
Театър на комедията „Велко Кънев“ / Тополовград
по Нийл Саймън
Режисьор – Вълчо Янев; Сценография – Александрина
Игнатова; Музикално оформление – Димитър Тодоров;
Участват – Димитър Куманов, Стамо Стамов, Дани
Браянова, Таня Стамова, Любов Узунова, Силвия
Демерджиева, Петко Браянов, Илия Деведжиев, Михо
Желев, Трифон Ламбов, Петко Ятакчиев, Ангел Стамов

Едно от двете представления за възрастни в програмата на фестивала е „Добрият
доктор“ от Нийл Саймън, изиграно от трупата от Тополовград. Решената изцяло в
бяло сценография и малкото реквизит кара сцената да изглежда като едно уютно
място. Разказвачът автор присъства на сцената, съпреживява вълненията на
собствените си герои и от време на време си позволява да се потопи в собствената
си история, като облече престилка и се превърне в зъболекар например.
Що се отнася до актьорската игра, тя е изцяло в психологически ключ и засилено
клони към овъншняване и рязка смяна на състояния. Но преди да направим
какъвто и да било критичен коментар относно постижението на спектакъла,
трябва да подчертаем не с една, а с две черти, че става дума за непрофесионалисти,
които нямат театрално обучение и се развиват в съвсем различни и далечни на
изкуството сфери. Като цяло самото
съществуване на самодейни трупи в
България е едва ли не чудо, предвид
условията, в които живеем. За
изготвянето на представление по
принцип
са
нужни
солидно
количество време и енергия. Фактът,
че тези хора го правят от чист
ентусиазъм и любов към театъра ги
прави повече от достойни за
уважение.
Емилия Тончева
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Уличен куклен
театър
{Или театърът, чиито зрители са
винаги на крака}

kuklen teat

Ъr

“Male, malE”

„TancuvaЩi kukli”
Хенри и Зайо откриват
„Концерта
пред

на

куклите“

Безистена.

непосредствена
до

театъра,

В

близост

но

извън

неговата сцена. Уличните
спектакли

са

част

от

паралелната програма на
фестивала, а всеки един
минувач

по

главната

улица е техен зрител, бил той доброволен или неволен. Танцовите тандеми и сола
се редуваха със скечовете на Хенри и Зайо, за които най-добре говори смехът на
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децата. Те следяха с пълно внимание от валса и изкусителния танц на
Есмералда, през джуджето Момби (главата на актриса през паравана), та до
тангото, за което кукловодите излязоха пред самия параван. Представлението на
Уличен куклен театър „Мале, мале“, София, събра всевъзможни минувачи – малки,
млади, стари, седнали, прави и подпрели
се

на

някоя

улична

лампа.

След

аплодисментите, поставената на земята
шапка

събра

толкова

много

хора

наведнъж, че ме накара да се замисля дали
някога съм виждал зрители, които с такъв
ентусиазъм искат да покажат подкрепата
си. Все още го мисля.

Интервю с екипа:
Защо уличен куклен театър?
Красимир Кирчев: Беше някоя година след 2000-та и ние бяхме на път към Черно море.
Коле Македонеца не го беше виждал и беше много щастлив, защото можеше да лови много,
много раци. Мястото бе Равда, а кметът бе единственият човек, който ни даде малко място
да поиграем. Обаче идваха едни и същи деца всеки ден и ние започнахме да
импровизираме. Стигнахме до един момент, в който се родиха персонажите Митко и Бочко,
които си играеха на детски игри. Каква е границата между две кукли да си играят и две
кукли да си играят заедно с публиката? Единият броеше и другият се криеше и изведнъж
казаха: „Сега вие деца бройте, а ние ще се крием“. Децата преброиха до десет, куклите,
естествено, се скриха: „Ха, ха, вие сте отзад“. Бяха зад паравана наистина. Вече беше ред на
куклите да броят. Казахме си, че децата сигурно няма да се скрият, все пак знаят, че това е
театър. Ние сме зад паравана, не виждаме как реагира публиката. Обаче куклите започват
да броят и като настана едно търчане...скриха се зад полите на майките си, зад дърветата,
зад коли. Качиха се на едни стълби зад паравана, ние актьорите ги виждаме, но куклите не.
И ние, тоест куклите, спираме да броим и няма нито едно дете. „Царски път до десет“ и
като всички хукнаха да се заплюват. Затова обичаме уличния куклен театър. Там връзката
с публиката е много по-директна и я няма преградата заради сцената.
Коле Китанов: Ние не виждаме публиката зад паравана и това е голямото
предизвикателство – да усещаш колко публика имаш. Когато човек е тръгнал да си плаща
сметките и минава покрай уличен куклен театър, да го накараш да спре, да му осмислиш
деня, това също е предизвикателство. Хората днес се разхождат намръщени и става все позле. Преди четири години излизахме и импровизирахме по три часа, без да спрем.
Напоследък сме се ориентирали към готови представления и участия.
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Красимир Кирчев: Но ни се иска, по-скоро, да се върнем към старите си навици.
Коле Китанов: Публиката не я интересува, дали имаш готово представление. Интересува я
какво влагаш в него.
Петромил Денев: Напоследък има тенденция доста неща да се играят в детските градини.
Театрите го оправдават с привличане на публика. Дори и децата да са супер доволни,
родителите им няма да ги заведат на театър, а ще платят и следващия път когато има
представление. Така реално не привличаш публика. Ние отиваме на улицата, играем и ни
виждат деца и родители. Има доста хора, които дори не се сещат, че има куклен театър. Ние
им идваме на крака и, според мен, по този начин ги запалваме по това изкуство. Евентуално
биха могли да се върнат в салона. Проблемът с представленията в детската градина е, че
не са от желание да представим театъра на повече хора, а всъщност са клякане пред това
да печелим пари, което не е целта на театъра. Не трябва да бъде. Когато правиш уличен
театър, си с пълното съзнание, че може да не изкараш и пукнат лев. Което се е случвало.
Какъв куклен театър искате да гледате в България?
Петромил Денев: Възможно най-общо – добър. Добър куклен театър е този, който не е
отбиване на номер, както в много голяма степен са шоутата, които се правят с кукли.
Когато това се прави само да вземеш някакви пари и ей така, за да има театър. Това са
пълни глупости. Ето такъв театър не искам въобще никога да има, а има. Този театър,
който го искам, го има, но той остава между другото. Лошият куклен театър преобладава в
България. А има хубав, както и условия за такъв. Артистите излизат с желанието и
умението да правят добър театър. Отиваш в държавния театър и ти убиват желанието.

Пламен Харманджиев
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Kuklen teatЪr- moskva
„Petru[ka“
Гост от Москва

Оставете всекидневните грижи
Оставете вкъщи изгорялата крушка
И елате зрители мили
От Москва ни гостува Петрушка

Артистът известен с червения нос
С пръчка враговете свои наказва
Бурно реагира на всеки въпрос
С висок пискун се смее, приказва

Видяхме Петрушка на път да се жени
Видяхме как е заобиколен от деца
С лошото куче се справя без проблеми
И даже бори и побеждава Смъртта

И още шеги от този смешен песимист
Очаквайте всеки момент, или два
От този известен народен артист
Изпълнен прекрасно от състав от Москва
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Интервю с Алексей Шило - актьор:
Видяхме, че репертоарът на вашия театър е доста
разнообразен. Споделете нещо за него.
Да, ние имаме доста богат репертоар, играем с различни
системи кукли: ръкавични кукли марионетки, явайки, сенки,
плоски, естрадни. Но във всеки спектакъл има и актьор на
сцената. Имаме много спектакли, дори и такива „със затворени
очи“ - за незрящи. В тях актьорите имитират шумове, създават аромати от треви,
провокират определени усещания. Например публиката седи на кресла, които ние
движим по сцената и ако отиваме на езерото през гората, когато минават между
дървета, ги докосват ръцете на актьорите като клоните. Това е спектакълът
„Майска нощ“ по произведения на Гогол. Имаме и представление „Таралеж в
мъглата“ по известния анимационен филм. За този спектакъл театърът получи
наградата „Златната маска“ – престижна руска театрална награда, за режисурата на
Наталия Пахомова.
Разкажете ни повече за Петрушка.
Когато театърът реши да постави „Петрушка“, ние
искахме да възродим традициите на площадния
театър. Защото нашите събратя Пънч в Англия,
Пулчинела в Италия не са имали прекъсване на
традициите, а у нас имаше пауза от 70 години, защото
в Съветския съюз Петрушка присъсташе в театъра
като детски персонаж, а не какъвто е бил и какъвто е сега – герой на уличния
театър. Той беше сресан и пригладен, ако мога така да се изразя, липсваше му
остротата. Режисьорът на това представление искаше Петрушка максимално да
прилича на Петрушка от времето на царска Русия. Затова нашият герой е доста
предизвикателен.
Вие предпочитате да играете „Петрушка“ или други представления?
Това са съвсем различни стилове на игра и ми харесват и двата – като общуване със
зрителите Петрушка е много добър опит за актьора.

Светломира Стоянова
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TeatЪr „saЯn“
Интервю с Янко Гъделев – изпълнител
Кога започнахте да се занимавате с
улични представления?
20 години прекарах в Пловдивския куклен
театър. Излязох на улицата преди 15-16
години и от тогава работя сам.
Сам ли правите и куклите си?
Не, правят ги художници и кукломайстори, а аз правя тоалетите им. Но по принцип,
когато искам някаква кукла, аз казвам всъщност за какво ми е нужна и какво трябва
да може да прави. Особено при марионетките е важно да знаеш какво ще прави
куклата – дали искаш да ходи добре или отделните жестове са по-важни. Тази,
която танцува, например не умее друго, но и не е нужно.
Смятате ли, че уличният куклен театър променя атмосферата на града?
Разбира се. През 1982 год. със Старозагорския театър бяхме за пръв път в западна
страна – Испания/Барселона. Пътувахме с представлението „Меко казано“ на
режисьора Васил Апостолов (черна камера). Испанците тогава бяха възхитени от
трупата ни – бяхме цели 20 души с техническите сътрудници, а в спектакъла бяхме
11 или 12 човека. Казваха „Искаме такъв куклени театър като вашия!“ И така те
започнаха да го развиват, а пък ние тук започнахме да го разбиваме.
Как се решихте да излезете на улицата?
Тогава за пръв път, в задната
част на Барселона, пред църква
достолепен висок младеж с
широка шапка беше наредил
закачени на стойка на стената
големи марионетки. Така си
беше сложил шапката, че очите
му не се виждаха, а куклите
танцуваха на класическа музика.
Той, театърът, е започнал оттам
– от улицата, но не всеки може
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да излезе. Първото ми цялостно улично представление беше с народни мотиви.
Казваше се „На Герана“ - с 30 кукли, които танцуваха. Музиката беше от едно много
хубаво представление на ансамбъл „Тракия“. Тогава колегите ми споделиха: „Ти
игра толкова време „Дон Кихот“ и май и в живота продължаваш да си толкова...“.
Всеки човек с добра душа има нещо донкихотовско в себе си, защото винаги среща
някакви вятърни мелници по пътя си. Моята борба? Исках с това представление с
народна музика да се боря срещу чалгата. И след това вече в продължение на
годините, когато правих и други кукли, основната ми цел, когато играя на улицата
(и за големите, и за най-малките), е да ги науча да слушат хубава музика - без
значение на какъв език е.
Усещате ли разлика в различните градове?
Не. Мисля, че съм се научил как да влизам под кожата на децата. А децата са еднакви
навсякъде.

Емилия Тончева
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Ekip na bЮletina:
Емилия Тончева – 2. курс Театрознание и театрален мениджмънт

Любомир Парушев – 3. курс Театрознание и театрален мениджмънт

Пламен Харманджиев – 2. курс Театрознание и театрален мениджмънт

Светломира Стоянова - 3. курс Театрознание и театрален мениджмънт

Яна Алексиева - фотограф

Светла Алексиева –редактор

С благодарност към:
/Спонсорите на фестивала/
ПЕЧАТНИЦИ „ДЕМАКС“ – Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ, ОВЕРГАЗ ИНК – СОФИЯ – Г-Н САШО ДОНЧЕВ,ФОНДАЦИЯ „ МЛАДА БЪЛГАРИЯ“,
ДАТСКО ПОСОЛСТВО – РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ,„КВАРТА“ – ЯМБОЛ, ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ – Г-Н СТОЯН ПРОДАНОВ,
„ВИЕНА СТИЛ“, БАНКА ДСК, РЕПРОДУКТОР ПО СВИНЕВЪДСТВО, ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ – ЯМБОЛ, ВИЛТОН 2 – ООД – ЯМБОЛ,
САКАРЕЛА – Г-Н ВАЛЕНТИН РЕВАНСКИ, НТС – ЯМБОЛ, ВИЛА – ЯМБОЛ, МЕХАНА „СТРАНДЖАТА“ – ЕЛЕНА ИВАНОВА, „ТУНДЖА –
ТУРИСТ“ – НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
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