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дин отрязък от време, част от историята на един културен институт, която се пише и ще продължи 
да се пише във времето. Не достатъчно пълна, но точна. Можеш да се огледаш в нея и да откриеш 

вълшебната приказка – живот, години, дати, събития и много отличия. Ще я допълваме във времето, ще 
дописваме, ще доизграждаме, за да се огледаме един ден и да видим мечтания куклен театър, огрян в 
светлина – истински!
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ъчетаваш тема за урок по физика с послание за едно приятелство. Кое от двете те провокира 
първо? 

— В интерес на истината никога не съм мислила пиесата така, че да бъде образователна, а по-скоро съм 
откривала забавното в образователното. Когато тя се разви, мястото на действие се премести, някак си, 
в едно училище, където се сетих за всичко, което на мен ми се е случвало и колко смешно е било то. 
Вместо да  забравяме тези моменти, можем да ги използваме. Още помня едно упражнение, което 
учехме и то беше: ако всяко а е роза, а всяко б е червено, значи: ако а е равно на б, то всички рози са 
червени. И това винаги ужасно ме е забавлявало, защото един млад мозък може да намери в това 
колкото смисъл, толкова и безсмислие. И всички такива малки нещица, за които успях да се сетя от 
моите уроци в училище, използвах в пиесата. Ако тя се е получила образователна, още по-хубаво, 
гръмнала съм с една пушка два заека. Всъщност първоначалната идея на тази пиеса е историята за 
безплътното, което се превръща в плътност, а  именно приятелството. То може да бъде разделено от 
цяла една атмосфера разстояние.В началото облаците и децата, разбира се, са учудени, уплашени и така 
нататък, но накрая разбират, че те са много по-близки един до друг, отколкото са си представяли някога. 
В детските пиеси няма ограничение за фантазията и те откриват приятелството. Това по-скоро е пиеса за 
приятелството, която е минала през образователния момент, за да я прави по-сочна. Но в крайна сметка 
се е получила една торта с пластове, единият, от които е приятелство, другият - образование и те са 
направили целия сладкиш, който е съчетал всички тези неща. 

— Приятелството ли е онова, на което можем да разчитаме, че ще ни върне към реалността? 

— Абсолютно, тотално, не. За мен приятелството е  един извор на безкрайно вдъхновение. Аз имам 
книга, първата ми книга с кратки разкази, която се казва ,,Нежни човеци“. Тя е посветена на моите 
приятели и в тези разкази не са точно тези приятели, които съществуват в живота. Те са фантастични 

същества, предмети, на които съм създала нова 
идентичност и съм ги вкарала в едни разкази за 
нежността. И в този смисъл за мен приятелството е 
нещо, което иска още повече въображение.  Аз 
постоянно се задълбочавам в това какво е 
приятелството. Наскоро преписах един ръкопис на 
баща ми и там имаше две-три изречения за един 
герой, който се отдалечаваше в нощта и си 
мислеше: ,,Приятелите са само в детството, след 
това човек е сам“. И като се замисля, истинските 
приятели наистина са в детството.  Затова в тази 
пиеса има детско приятелство, защото тогава то е 
било най-хубаво и най-истинско. 

-С
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ие сте съавтор с Ана Батева, как ви дойде идеята да напишете такъв тип пиеса – засягат се 
сериозни и мрачни теми, но въпреки това финалът е щастлив? Какво Ви вдъхнови? 

— С Ана Батева на шега си подхвърляхме идеята за тази пиеса. Казвахме си „дай да напишем някакъв 
текст, който да е с по-сериозни теми, които ни вълнуват“. Ние заставаме зад твърдението, че 
кукленият театър не е само за деца. Наскоро слушах едно интервю на Яна Цанкова, която казва, че 
куклата е средство, а не адрес. Заставам зад нейните думи и съм напълно съгласен с тях. Трябва да 
излезем от тази рамка, че кукленият театър може да бъде само за деца. И така, написахме и пуснахме 
текста на шега, даже не вярвахме, че ще спечелим, но ето, че трудът ни се възнагради. Всичко, което 
се открои като теми, са неща, които ни вълнуват с Ана Батева. Ако следите SPAM Studios ще разберете 
за какво говоря. Сега си пожелаваме тази пиеса да има и своята сценична реализация.  

— Вашият герой в пиесата Саднес е олицетворение на мрачния, тъжния и вечно сърдития човек. 
Какво или кого разпознавате в неговите очи? 

Саднес е вдъхновен от спектакъла „МОМО“ на Веселка Кунчева в Младежкия театър. Там бях 
асистент-режисьор и сивите хора в нейния спектакъл много ме развълнуваха. Когато започнахме да 
пишем, с Ана Батева си казахме, че трябва да намерим антигероя, който да се появи, но да не е само 
антигерой или поне да бъде развит като такъв. Защото често в приказката присъства злодей, но без 
нужната мотивация. Така го решихме Саднес - малкия, сив човек, който отнема щастието на хората, 
защото самият той не е щастлив.  

— Какъв урок искате да дадете на читателите с тази пиеса? 

Това, което напоследък много ме вълнува, е общността. Това, че когато сме единни, можем да 
направим много неща. Изказването ми сега ще прозвучи малко захаросано, но когато сме заедно, 
когато си помагаме, дните са слънчеви.  

Сега се сещам и за разговора ни с Катя 
Петрова. С нея обсъждахме обединяването 
на гилдията около куклените награди и че 
това единство липсва в момента. Уж 
казваме, че в театъра всичко е екипна 
работа, а това днес не си личи. Иска ми се 
този текст да покаже, че за постигането на 
личното и общото щастие трябва да 
работим заедно като екип, иначе нещата не 
стават.

-В
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В конкурсната програма 
Автор Христина Николова,           
по Джани Родари 
Режисьор: Веселин Бойдев 
Сценография: Христина Стоилова 
Композитор: Иван Гърбачев 
Участват: Даниела Тенева, 
Димитър Николов-Шаблата, 
Румен Караманов, Наталия 
Василева 

торият ден от кукления фестивал 
в Ямбол започна под веселите 

звуци от шарени ксилофони. Те 
зазвучаха със започването на 
спектакъла „Кученцето, което не 
можеше да лае“ на гостуващия 
Пловдивски куклен театър. Музиката 
размърда главичките на малките деца 
по седалките, подаващи се като 
зайчета от хралупките си. 
Музикалните инструменти, които 
също са част и от сценографията на 
представлението, събудиха 
вниманието на малчуганите, 
тръпнещи вече да се запознаят с 
героите на тази приказка.  

Пъстрата постановка на Веселин 
Бойдев ни разказва горчиво-
смешната история за изоставеното в 
торба малко кутре. То тръгва само 
пред големия и непознат свят, за да 
се научи на нещо, за което си мисли, 
че е неспособно – да лае. По пътя се 
среща с различни животни, а те от 
своя страна го научават да кудкудяка, 
кукурига, съска, пее и мучи, но не и 
да излае като истинско куче.  

Майсторството в изработката на 
цветните кукли възхити публиката в 
салона. На моменти се случва 
четиримата актьори да водят повече 
от една кукла, в същото време да 

свирят на ксилофоните и да пеят. За 
мен това е доказателство за техния 
професионализъм в кукленото 
изкуство. Вълнението и нетърпението 
на децата след представлението да 
споделят за любимия си герой, ме 
направи истински щастлива. Това, да 
чуеш техните впечатления, да се 
докоснеш до техните емоции и да 
разбереш, че откриват с 
въображението си герои, които дори 
не присъстват в пиесата, правят 
преживяването още по-истинско и 
красиво. И нека Лисицата или 
Кукувицата не се обиждат, че 
детските очи ги припознаха като Лъв 
и Крокодил.  

Спектакълът е изключително цветен, 
музикален, забавен и не на последно 
място поучителен, както за малки, 
така и за големи. Макар и в началото 
малкото кутре сляпо и наивно да 
вярва на другите животни, че вече 
може да лае, то упорито продължава 
по своя път. Инстинктът за 
себепознание го изпраща на 
пътешествие, което му помага преди 
всичко друго да повярва на себе си и 
да покаже на всички, че то всъщност е 
Кученцето, което може да лае. Драги 
читатели, бъдете като Кученцето. 
Вярвайте в себе си и преследвайте 
мечтите си.  

В
ученцето, което не можеше да лае К

Брой 2 — 26 май 2022
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В конкурсната програма 
Автор: Теодора Попова-Лазарова                
Режисьор: Даниела Христова 
Сценограф: Наталия Гочева 
Музика: Владимир Джамбазов 
Участват: Валентин Иванов, 
Теодора Желева, Росен Радев

ъв втория ден на Куклено-
театралния 

фестивал ,,Михаил Лъкатник“ имах 
възможността да преоткрия 
любима приказка, предизвикала 
много вълнения в детското ми 
съзнание. Държавен куклен 
театър ,,Дора Габе“ – Добрич 
представи своя вариант на ,,Вълкът 
и седемте козлета“, с което 
предизвика голяма опашка от 
развълнувани деца пред кукления 
театър в Ямбол.  
Спектакълът предлага нов прочит 
на вече познатата ни приказка от 
братя Грим, като подчертава 
персонажа на седмото, най-
малкото козле Седмък. То е 
изявено като най-умното и 
разсъдливо дете измежду своите 
братя и сестри, като дори на 
външен вид е по-различно от 
останалите. В представлението 
историята на седемте козлета е 
разказана от двама часовникари в 
опит да продадат стар  часовник. В 
стремежа си те дават път на своето 
въображение, което разкрива 
невъобразимото на пръв поглед, 
но важно значение на ценната 
антика, спасила някога 

един ,,човешки“ живот, както се 
шегуват в спектакъла.   
Лекият хумор, обвързан със 
социални и политически проблеми, 
не подминава представлението.  
Коментарът им не стига до чистите 
детски съзнания, но представя 
ангажираността на спектакъла към 
обществото. Това далеч не оказва 
влияние на начина, по който 
представлението комуникира с 
детската публика. Дори напротив. 
Малчуганите толкова активно 
слушаха и възприемаха това, което 
се случва на сцената, че 
многократно подсказваха на 
героите как да се справят със 
създалата се ситуация. 
Ръкавичният куклен театър, който 
актьорите ни представиха, беше 
динамично изпълнен по интересен 
и достъпен за съзнанието на 
децата начин. Дори сцените със 
свирепия вълк бяха така 
поднесени, че публиката неусетно 
започна да му симпатизира. А ако 
съдя правилно по реакцията на 
малките зрители, най-впечатлени 
бяха от костюма на Козата. 

ълкът и седемте козлета

продължава на стр. 7>>
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ова, което аз ще си взема от историята на седемте козлета, се съдържа в образа на малкия 
Седмък. Той успява да се съхрани, защото е единственият, който ,,се интересува от това, което се 

случва с часовника“. Трезвата му преценка не за ситуацията, а за обстоятелствата го води до успех. 
Съпоставят се мислещият с безразсъдния.  Аз, както и актьорите от спектакъла, ви призоваваме да 
мислите добре преди да действате.  

Т

от 
Теодора Войводова

Брой 2 — 26 май 2022
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Уличен куклен театър 
По Ран Босилек 
Адаптация: Коле Китанов 
Режисьор: Коле Китанов                
Музика: Краси Кирчев                   
Кукли: Еми Ковачева                       
Участват: Коле Китанов и Краси 
Кирчев

аралелно събитие в 
програмата на Куклено-

театралния фестивал бе участието 
на Куклен театър „Мале-Мале“. 
Актьорите Коле Китанов и Краси 
Кирчев зарадваха малките жители 
на Ямбол със забавните истории от 
книгата „Патиланско царство“. 
Атмосферата в градския парк се 
оживи от смеха и щастливите 
викове на малчуганите.

П

атиланско царство  П
Брой 2 — 26 май 2022

от 
Жаклин Добрева
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☼ Овергаз - София - г-н Сашо Дончев 
☼ Палфингер продукционстехник България ЕООД 
☼ Нина ЕООД - Ямбол - г-жа Веска Петрова  
☼ Технострой инженеринг - г-н Стоян Проданов 
☼ Виена стил - г-жа Нина Божилова   
☼ Репродуктор по свиневъдство - с. Калчево - г-жа Галя Бъчварова 
☼ Месокомбинат Бай Течо ООД - Ямбол 
☼ Вилтон 2 ООД - Ямбол - г-н Павел Додов   
☼ Сакарела - г-н Валентин Ревански   
☼ Български йогурт - г-н Петър Личев 
☼ Вила Ямбол - г-н Красимир Аврамов  
☼ Механа “Странджата” - г-жа Елена Иванова  
☼ Тервел Груп - Тракийски хляб  
☼ Тунджа-турист - г-н Николай Николов 
☼ Кара - г-жа Катя Георгиева 
☼ Магнолия ООД - г-жа Марина Иванова 

Светла 
Алексиева

☼ Българска национална телевизия 
☼ Българско национално радио

☼ Министерство на културата 
☼ Община Ямбол 
☼ Община Тунджа 
☼ Съюз на артистите в България 
☼ Дружество на писателите 

Жаклин 
Добрева

Теодора 
Войводова

Яна  
Алексиева
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