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Издание на пресцентъра на “Пиеро 2017” •    Дизайн и предпечат - Камелия Димитрова

“Zero en conducta” и 
техните малки истории
Какво може 
да правите 
с ръцете си? 
Имам пред-
вид освен 
ежедневните 
действия, ос-
вен тривиал-
ните човешки 
нужди. Хосе 
Антонио Пучадес може да прави куклен 
театър с ръцете си и от това необикно-
вено качество се появява - „Нимио: мал-
ки истории, разказани с ръце”. Всичко 
започва със съня, съня в който сънуваш 
самия себе си, а собствената ти ръка 
се опитва да те събуди. В този ред на 
мисли, ръката се превръща във водеща 
фигура, а малките истории, които пер-
сонажите разказват не са свързани по-
между си, нито имат логическа връзка, 
те са мигове на наслада. Малките кукли, 
които създава с ръцете си Хосе Антонио 
Пучадес са толкова специални, защото 
оживяват и се превръщат в достойни 
негови противници. Всички знаем, 
колко трудно е да се вдъхне живот на 
неживата материя, колко трудно е да 
намерим кукле-
ността – своята 
собствена и да я 
съхраним. Хосе 
със сигурност за 
втори път заявя-
ва на фестивала 
„Пиеро”, че е 
открил своята 

кукленост и не съ-
ществуват граници, 
а само хоризонти за 
постигане на пове-
че и повече. Напри-
мер неговите ръце 
могат да изпълняват 
рап музика, могат 
да танцуват брейк, 
носят обувки и даже 

имат талант в областта на магията – 
всъщност това са неговите персонажи 
- големи колкото една педя. 

Освен изпълнител на моноспектакъла 
Хосе е и режисьор, а чувството му за 
хумор явно се отразява и в „Нимио: 
малки истории, разказани с ръце”. С 
всеки следващ етюд и появата на нов 
персонаж хуморът се преплита все 
повече със сериозното, докато малкият 
брейк-танцьор не докосне небето-това, 
за което е мечтал. Харизмата, умение-
то да владее публиката, точната доза 
хумор и оригиналните идеи на Хосе 
правят представлението издържано, 
а публиката задоволена. Сложната 
форма моноспектакъл тук е овладяна 

и симпатичните 
малки истории, 
разказани без 
думи се пре-
връщат и в твои 
истории, защото 
са различни, не-
претенциозни и 
истински, почти 
като в живота.

Гергана Трайкова

Мале, 
мале!
За първи път гледах уличен театър 
„Мале- мале“ на Беглика фест. Бях се 
излегнала на поляната, редом до разро-
шени дечурлига с вълнени чорапи, мо-
миченца с плитки, момченца с пръчки, 
имитиращи мечове, майки с еко-мекици 
за 2 лв., брадати бащи в поли и полу-
голи феи с гривни по краката. Театър в 
гората! Мечтата! Там, където си е у дома- 
при всички зайчета, мечки, лисици, 
катерички...Но театър „Мале-мале“ не 
е точно там. Той е автентичен, защото е 
резултат от точна математическа кон-
фигурация независимост+кукли+доза 
ентусиазъм+много кеф. Харесах ги 
веднага, няма да лъжа. Не защото 
боравят с някакви гениални сценични 
хрумки, нито пък заради неочаквани 
театрални решения, всъщност това 
никога не  било в основата на уличния 
театър. Харесах ги, защото бяха себе си 
и показаха шантав наивитет в работата с 
куклите. Предполагам, много студенти, 
завършващи академията, изпадат в шок. 
Щатни бройки ли, свободни кокошки ли, 
терминали ли...Оценявам всяка малка 
шепа хора, припознала помежду си 
някаква идея- заедността в мисленето 

и смелостта да го направиш. Концертът 
на куклите показва чудесни умения за 
работа с явайки ( и не само ), но в него 
ценното е усещането за неизбежността 
на хумора, смешката, комичността и 
най-вече- талантът да изкараш един 
привидно обикновен етюд с настрое-
нието, с което би направил и „Хамлет“. 
Любимците ми, Хенри и Зайо, са далеч-
но олицетворение на абсурда, но и чист 
символ на кукленото изкуство- наивно, 
самоиронично, изобретателно и спон-
танно. В двамата герои, които вечно не 
се разбират и се гонят по сцената, се 
крие семплата истина, че в най-простич-
кото, но изпълнено с талант и всеот-
дайност изкуство, има най-категорична 
доза истински живот. 

Катерина Георгиева

Открита репетиция за физически театър, 
Любляна, Словения

РЕПЕТИЦИЯ, МОЯ ЛЮБОВ
Когато влязох в зала 
„Ансамбъл Загоре“, за 
да видя отворената 
репетиция на словен-
ската компания Milan 
Tomasik, нямах никаква 
представа какъв точно 
физически театър ме 
очаква. Мислех си кол-
ко е хубаво на дърве-
ния под в залата, а не 
на удобната седалка в 
театъра; колко човешки 
и близо изглеждат изпълнителите, об-
лечени в свободни дрехи и самите те 
свободни от конвенцията на сцената. 
После станах свидетел на „Сребърно 
синьо“ с музика, пускана от самите ар-
тисти, смесваща се с ромона на дъжда 
от отворения прозорец и тяхното учес-
тено дишане, тъй като бяха буквално 
на една ръка (или крак) разстояние. 
Тази непосредствена близост ми по-
действа хипнотично, така и не усетих 
кога станах част от естествения поток 
на движение, който не пречупва, а 
сякаш развива тялото на танцьора в 
непрекъсната, плавна посока на орга-
нично действие. 

Пред нас се разстилаше език, на който 
самите ние не можехме да говорим, но 
разбирахме повече от добре: езикът 
на гравитацията, на привличането и 
отблъскването, на центробежните и 
центростремителните сили. Наблю-
давахме промените, които настъпват 
когато този език зазвучи в монолог, в 
квартет. Тук е моментът да отбележа 
елегантността, в която се композираше 
хореографията, проектираща силни, 

ярки ситуации, които арти-
стите изпълваха със силно 
прецизирана енергия. Дори 
и на репетиция, те показаха 
своята изпълнителска мощ 
по онзи автентичен, не 
демонстративен начин. 
Едно от качествата на 
хореографията се състоеше 
в баланса между непре-
тенциозност, човешкост 
на движението и все пак 
видимото, ясно физическо 

умение на танцьора да пласира тялото 
си спрямо пространството и своите 
партньори. Беше потърсена максимал-
на функционалност и рационалност на 
движението, за сметка на „превъплъ-
щаването“ в образ. Всеки присъстваше 
като себе си, като източник на своята 
дълбоко индивидуална енергия. В това 
отношение и четиримата изпълнители 
бяха възхитителни, на моменти прили-
чащи на същества от друг свят, дишащи 
различен въздух. 

Когато „въртенето“ приключи за някол-
ко минути разменихме няколко думи 
с екипа на представлението относно 
процеса на създаване на „Сребърно 
синьо“. Оказа се, че заглавието е цитат 
от Анди Уорхол, че отправна точка са 
били нивата на напрежение в тялото, че 
търсят независимостта на движението 
от музиката, че са импровизирали в 
продължение на месеци, за да дести-
лират този материал и може би най-ва-
жното от всичко – че силно се надяват 
утрешното им представление да мине 
успешно. Няма как да не им се усмих-
нем и да им пожелаем на добър час.

Елена Ангелова
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Животът е кабаре. Но и Гуча! Авеню Q и проблемите 
от днешния ден

Нямам нищо против да се показва 
студентската работа на фестивали. На-
против, това зарежда въздуха с електри-
чество, феромони и всички тайно си пус-
кат клипа на „Рай“ на Стефан Вълдобрев. 
Студентите от класа на проф. Румен 
Рачев са талантливи, работливи, амбици-
озни, развълнувани и чаровни. Несъм-
нено всеки един от тях има своя малък 
принос към това класът да изглежда 
искрящ в някаква своя си необикнове-
ност (каквато между впрочем притежава 
всеки клас, без значение дали завършва 
кукли, драма или атомна физика). Под-
крепям с всички палци артистичността 
и индивидуалното присъствие на всеки 
един от тях, но не намирам за необходи-
мо да харесвам начина, по който всичко 
американско се превръща в повод за 

имитация, тържество, пренасяне върху 
едни хора, които няма как да го почувст-
ват и изпълнят по същия начин. Разби-
рам, че е част от обучението и опита 
въобще (подходящ момент да намеся и 
„Авеню Q”), но някак не ми носи особена 
енергия, не ме насища като зрител със 
събитие. Ще кажете, то не е и търсено, 
нали са студенти, учат се. И аз ще отго-
воря - защо трябва театралната сцена 
да си прилича толкова с телевизията и 
шоу-каналите за развлечение? Полезно 
е в театралния концерт намирането 
на подходящото сценично поведение, 
синхрон между танц и песен, работа с 
кукла и движение, но защо трябва да 
се повтаря вече нещо известно, нещо, 
което само по себе си е автентично? 
Автентичността на студентите е в тяхна-
та младост и готовност да се хвърлят в 
театъра с дързост и ... красота. Лайза Ми-
нели, танцьорките на Бродуей, Холивуд, 
Дисни... (съжалявам, Лайза, ти може би 
си в друга графа...) като че ли подсказват 
повече за суетността, известността, а 
кълченето по сцената в оскъдни дрехи 
не ми носи нищо театрално. Безспорно 
много от тях пеят добре и на публика-
та й е приятно. Но не е ли приятното 
понякога и пошло? И за да не звуча 
прекалено строго, ще похваля опита да 
се внесе чувство за хумор в поведението 
на актьорите. Нещо, което би ги научило 
на далеч много повече, отколкото една 
безупречно изпята песен на английски. 
Между другото, нямам нищо против 
звездичките и червено-белите райета. И 
песните на български език. 

Катерина Георгиева

„Авеню Q” е една от крайните нюйорк-
ски улици в краен квартал, там живеят 
хора и монстъри, които не могат да си 
позволят по-добър начин на живот. 
Малко преди края на азбуката, където 
са събрани млади образовани хора, 
които се опитват да сбъднат своите меч-
ти. Така че на авенюто може да срещнем 
богата палитра от характери, раси и 
позиции. Принстън (в ролята Камен 
Костов) е най-новият наемател, той току 
що е завършил колеж и търси на своите 
цели, все още е издържан от родители-
те си и е притеснен от този факт. Той е 
кукла с мечта - да открие своето място в 
света и призванието си. 

Зад жилищната фасада, построена на 
сцената, отрупана с врати и прозорци 
все ще се намери герой, който да споде-
ли своя генерален житейски проблем. 
Понякога той те допуска до своето 
жилище и ти разкрива своята тайна, 
а понякога те оставя да го опознаеш 
с времето. Кейт Монстър (Венцис-
лава Асенова) е срамежлива бежова 
монстърка, която мечтае 
да има свое училище за 
малки монстъри. Тя трудно 
изразява чувствата си, но 
неистово желае да и се слу-
чи голяма любов. След като 
среща Принстън всички 
нейни мечти се сбъдват – 
рано или късно, но преди 
това тя трябва да сблъска 
с разочарованието. Нали 
така се случва в истинския 

живот. Двете кукли се срещат 
на сцената, за да бъдат откро-
вени до бруталност. Такива, 
каквито хората, май не могат да 
бъдат. Те преживяват романс, 
който прераства в любов, стига 
до изневяра. Да, те си позво-
ляват да казват каквото искат, 
да псуват, да изричат истината 
дори когато е трудна и в край-
на сметка да правят каквото 
пожелаят. 

Мюзикълът „Авеню Q” засяга много 
важни теми за съвремието като въз-
приемането на хомосексуалността и 
расизма. В същото време той говори за 
осъществяването на мечтите, любовта и 
това колко трудно е да намериш работа, 
след завършването на образованието 
си. Теми, които като че ли стават все по-
актуални за нас младите. Сред всички 
тези тежки и важни проблеми, зрителят 
не спира да се забавлява. Създаден с 
много чувство за хумор и с насмешка 
към реалността, без да бяга от нея, това 
е представление, което вплита живата 
актьорска игра, куклата и музиката. 
Всъщност изпълнителите в „Авеню Q” 
са разнородни - те са куклени актьори, 
драматични, певци и режисьори. Те 
са толкова пъстри, колкото са пъстри 
и героите им. И ако за някои от тях е 
изпитание да водят кукла, то за други 
е изпитание да пеят и танцуват едно-
временно. Може би, именно това прави 
представлението професионално, а 

намереният синхрон между всички 
тях е точната доза, за получаването на 
забавно и ценно преживяване. А ако 
дълго време след като е свършило 
представлението вървиш по улиците 
и тихичко си пееш: „Интернетът е за 
порно. Порно, порно, порно.” То не е, 
защото си привърженик на порното и 
имаш цели свързани с тази индустрия, 
а защото симпатичния голям, кафяв 
монстър Треки озвучен от дълбокия 
плътен глас на Цветелин Павлов го е 
възпявал заразително и неудържимо 
- буквално. Той не е много общителен, 
но бързо се превръща в любимец. Не 
защото те подстрекава към гледането 
на порно, а защото сякаш се подиграва 
на самия себе си. 

На въпроса, имаме ли нужда от такъв 
тип представления. Бих отговорила 
„Да”. Защото приказките изпълняват 
своята цел в детския куклен театър, но 
кой ще ни покаже в какви хора сме се 
превърнали ние докато сме растели. И 
освен чрез хумора, да си дадем сметка 
за провалите и възходите в живота, 
можем да си откраднем МАЛКО от сво-
бодолюбието и искреността на куклите 
от „Авеню Q”. 

 Генерално, „Авеню Q” назовава пробле-
мите от живота с истинските им име-
на. Той е като разговор, който бихме 
подслушвали между група приятели. 
Той е като всяка споделена тайна на по 
чаша кафе. Той е като разговор между 
много близки. И ако някой ден пред вас 
се разкрие улица, на нея има жилищен 
блок, и от всяка врата изскачат необик-
новени герои с обикновени проблеми 
- това сте вие, всеки ден, когато изли-
зате от вкъщи. Май всички ние често 
пребиваваме на Авеню Q?  

Гергана Трайкова

ТЕАТЪР „ZERO EN CONDUCTA“ – Барселона, Испания 

„НИМИО: Малки истории, разказани с ръце“

Големите малки 

Постановка: Хосе Антонио Пучадес

Участва: Хосе Антонио Пучадес 

Теодора Кафеджиева

Нежно, забавно и без претенция Хосе 
Антонио създава светове с ръце и въ-
ображение. Чух го да се смее на трото-
ара на въпроса дали хубавото предста-
вление иска много пари – пошегува се, 
че ръкавиците били специална немска 
изработка – много, много скъпи ;) 

Ако не най-добрият ми приятел, то 
поне дясна ръка, тържествено и през 
с смях се запознаваме с Пунто и други 
персонажи, които съвсем живи, като 
мънички хора, ни отвеждат на дъното 
на океана, на самотен остров, където е 
забавно или просто на улицата, за ми-
нутка брейк денс; впрочем с тях винаги 
е забавно и докато се смеехме на ма-
гьосника, който се упражняваше върху 
магия с цилиндър и трепереше от яд, се 

запитах дали понякога и боговете така 
ни се смеят? 

Семпли, сътворени с много желание и 
майсторство, малките истории остави-
ха публиката на крака няколко минути, 
с припева на песента: we want it; and we 
want more. 


