
Драматургия на танца
Критика в диалог. Първа единствена сцена

Катерина: Движението само по себе си може ли да бъде разказ?

Елена:  Достатъчно ли е напрежението в тялото да структурира драматургия? 
Липсва драматургична линия.

Катерина: Липсата на каквато и да е драматургия, дори в танца, е рискована.

Елена:  Когато в залата е едно, а на сцената друго: защо репетицията беше толкова 
силна като енергия, а представлението по-скоро бедно, пълно с неразбира-
еми и скучни моменти?

Катерина: Не разбирам какво правят, освен да танцуват. Те само танцуват, танцу-
ват, танцуват и нищо не произлиза от това за мен. Като че ли нямат цел. 
Едно безкрайно движение в познатите рамки на съвременния танц, 
като упражнение, като час по импровизация, в който „нищо не води до 
нищо“. 

Елена:  Между отпуснатост и несериозност. Хубаво е изпълнителят да е спокоен в 
себе си, но сякаш нещо не достига под прожекторите когато е така.

Катерина: Тя защо се пули? Защо гледа така в публиката? Ми, не ми е смешно, 
даже не ми е интересно. Няма по-страшно от скуката на повтаряемост-
та в изкуството. 

Елена:  Твърде голяма дистанция между движенческия материал и основната идея. 
Не е добре артикулиран езика на представлението.

Катерина: Танцът иска ли да каже 
нещо? Търсим ли му сметка за 
смисъл, или той самият е смисъл, 
сам по себе си осмислен, замислен, 
романтичен, агресивен, самотен. 
Ръката-протяга се за внимание, 
кракът- изпъва се самонадеяно и 
обидено, гърбът- изпънат гордо, 
после приведен и засрамен. Той 
си казва каквото има да казва. Или 
нищо не казва. 
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МЕЧТАТА НА АРТО 
СЕ СБЪДНА

Елена Ангелова

„Екзувия“ беше труден за гледане, но 
любопитен спектакъл – много по-раз-
личен от всичко, на което станахме 
свидетели досега. Провокативното 
за мен при тази визуално-сценична 
импресия беше пълната липса на ак-
тьори. Те бяха претопени в невидимото 
пространство зад образа, потънали в 
апарата на съня, заети в конструира-
нето на съноподобната естетика. 

Действащото лице беше заменено 
заедно като действие (на негово място 
се появи движението) и като лице (тук 
дойде ред на материята). По този 
начин бяхме изправени пред едно 
движение на материята, в пълната аб-
стракция, мистика и неуловимост, които 
носят тези думи. През почти цялото 
време на представлението си мислех за 
Антонен Арто и за неговата мечта ак-
тьорът да бъде заменен от цветен газ; за 
цялата утопия на „Театъра на жестокост-
та“ и за нейната поетика... Намирам, че 
в „Екзувия“ срещаме до известна степен 
поклон или поне намигване към Арто. 

Но все пак, облечена в съвременни 

термини, „Екзувия“  звучи като визуален 
театър на сенките, образите, куклите 
– тази рядка порода представления 
е определено предизвикателство за 
зрителя, но намирам, че имаше нещо 
дълбоко сериозно и вълнуващо в 
сърцето на този спектакъл. Това, че не 
е разбираем от първата минута, че се 
изисква концентрация и дори усилие на 
въображението, за да се следи сценич-
ния поток, по някакъв начин предиз-
виква респект към смелостта на автора, 
Шарлот Пйойк – Йоолен, да реализира 
една по-различна, по-бавна и спокойна 
естетика, която не забавлява зрителя. 
По-скоро го кара да помълчи и да вни-
кне в света на образите като непознат 
и странен експеримент; да се потопи в 
непознатото и да се почувства спокоен 
вътре, в липсата на позната логика; да 
се върне към по детски автентичния 
поток на съзнанието и да открие нещо 
ново за себе си. Какво? Импресията не 
предполага отговор, тя е просто път, 
в който целта е самото пътуване.

ТЕАТ ЪР „MAGISCH THEATRE“ – МААСТРИХ Т, ХОЛАНДИЯ    
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Гласът е стран-
но нещо. Хем 
си е наше, хем 
понякога не 
е. Хем казва 
нещата, които 
мислим, хем 
изрича и много 
други, които- не. 
А най-рядко 
изрича истина-
та. С нея всички се съобразяват, стъпват 
тихо и внимателно, за да не я събудят. Та 
да не би да излезе от уютната си и топла 
завивка. Истината е черната овца на 
стадото, прогонената, нежелената,  Жана 
Д‘Арк на кладата, изгорената. Та така и 
гласът е притихнал около нея. Оглежда 
се кой го слуша, за да знае как да говори. 
По-високо, по-тихо, по-лъжливо или 
по-ласкателно. Никак не е лесна работа-
та му, хем да е глас човешки, хем да е в 
роля на цялото общество. А то не харес-
ва гласа на Джелсомино, защото той е 
разрушителен, във всеки смисъл на тази 
дума, той е различен от нашия, гласът, 
живеещ в общество. Прекрасна метафо-
ра, имайки предвид умението на Джани  
Родари да пише простичко и остроумно 
детски приказки с големи наблюдения. 
Твърде силен, за да остане в рамките на 
обществото, и твърде искрен, за да бъде 
разбран. „Джелсомино в страната на лъ-
жците“ е откровено различен спектакъл. 
В него гласът на режисьорката Елица 
Петкова е отстоял на всички клишета и 
съпътстващи го театрални шаблони, и е 
разпукал черуп-
ката на обита-
ваното тяло. 
Приел е цялото 
предизвикател-
ство да постави 
Джани Родари и 
го прави дръз-
ко, фантазно 
и ярко, през 

което прозира 
индивидуалност 
и категорчно лич-
но виждане за 
това как се прави 
театър, в което 
смело й помагат 
Ива Гикова и 
Ивайло Николов, 
познати също 
с несъмнено 

отличително присъствие на куклената 
сцена, и целият млад актьорски екип на 
старозагорския куклен театър- катего-
рични, будни и енергични. Приказката 
на Джани Родари е превърната в един 
интересно разказан сън, приютил в себе 
си усещането за пребиваването в друга 
реалност, реалността на въображаемото 
и асиметричното, изкривеното и ръбес-
тото, неочакваното и неподреденото. 
Каквато е и самата истина. Сцената е 
израз на младостта- режисура, кукли и 
актьорско майсторство се срещат, за да 
сътворят заедно един интелигентно под-
несен театрален бунт- нека бъде сюр-
реалистина рисунка, нека бъде скица, 
нека бъде пънк, нека бъде интуиция за 
разрушителност, но изграждаща. Всеки, 
който е чел историята за Джелсомино, 
припознава тъжното присъствие на асо-
циация с днешната реалност, и гилдията 
ни, за съжаление. Момчето с неприми-
римо силен глас, който руши прозорци и 
магазини, минава през различни нива на 
т.нар. „обществен строй“, за да разбере, 
че нещата не са съвсем такива, каквито 

той ги вижда- 
всичко е на об-
ратно, говори се 
това, което ще се 
хареса, държим 
се прилично, не 
посочваме, че 
кучетата мяукат 
и котките лаят. 
Приемаме една 

Котките лаят ли,  ще млъкнеш и ти
Прави се,  че истина е
И на куче се представи

ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – СТАРА ЗАГОРА, БЪЛГАРИЯ   

ДЖЕЛСОМИНО В СТРАНАТА НА ЛЪЖЦИТЕ 

всеобща лъжа за истина и ставаме част 
от омагьосания кръг. Елица Петкова се 
справя любопитно и с рядко срещан за-
мах с тази привидно баналана и втръс-
нала до болка тема- създава един спек-
такъл, еднакво добър за деца, младежи 
и възрастни (Боже, колко е дотегливо 
понякога това разделяне на публиката!), 
в който разказът не е воден от стандарт-
ната линия на развитие на сюжета, а от 
енергията, с която героите се променят 
във всяка следваща сцена. Джелсомино 
и Гласът му се срещат по пътя си с ин-
тересни персонажи, същества и граж-
дани, които им дават някакъв „урок“. От 
друга страна, те се променят и помежду 
си. Джелсомино с все по-голяма сила 
разбира, че Гласът му е независим и не 

може да го спре да говори каквото и 
както най-истинно усеща. А Гласът се 
примирява с мисията си да служи на 
момчето, въпреки че често не е съгла-
сен с него и се бунтува срещу „затвора, 
в който са го поставили“. И така, двамата 
разбират, че по отделно са невъзмож-
ни, а заедно са цяло. Музиката, дело 
на  Пламен Петков, ги довежда до една 
мелодия на мъдро примирение и оцен-
ка, в които се крие и най-ценното- не 
сме ние най-важните, важни сме в една 
вселена от още хиляди други най-важни 
неща. По-важното е да присъстваме 
като себе си, а не като някой друг, който 
повтаря мнения, истини и факти. И няма 
никакво значение дали сме в театър, 
банка или зоологическа градина. 

Катерина Георгиева

Споделено

ДО ЖУРИРАНЕ И ОБРАТНО
д-р Светла Бенева – председател на журито
С годините виждам как представата за куклен театър 
за възрастни се променя. Първите спорове бяха: 
„какво е това?“, „като няма кукла, това куклен театър 
ли е?“. Но на базата на опита не само у нас, но и в 
чужбина представата за кукления театър се разшири 
и този въпрос вече не е нужен. На сцената, в тази 
постдраматична ситуация, всяко нещо може да играе 
и да бъде театър: може да няма кукла, може да има 
ръце, може да е театър на предмета... По-важно е да 
кажем, че благодарение на този фестивал, в Бълга-
рия, представата за куклен театър излиза от калъпа 

на куклен театър само за деца, открива се представата за съвременен театър, което 
е много важно. Нашият театър започва да излиза от тази скованост, която идваше 
от времето в другата система. Сега вече е по-свободно, макар че е трудно и виж-
дате колко са малко частните трупи, за пример ще дам Корсарите, които сега се 
развиват. Благодарение на този фестивал можем да сравняваме часовника си и да 
виждаме какво става.

Франк Бернхардт, художествен директор на 
Куклен театър – Магдебург, Германия
За първи път съм в Стара Загора, за мен е много интерес-
но изживяване. Знам малко за българския куклен театър 
поради различни причини. Наслаждавам се на атмосфе-
рата тук, важно е преживяванията да се споделят, да се 
проследи развитието. Една от важните точки на фести-
вала е дискусията за различните представления, да се 
видят различните ситуации. Програмата е интересна, 
виждаме различните лица на кукления театър, за които 
всеки от нас има различно мнение. Но това е важното 

на един фестивал – да се покажат различни сцени. Ние мислим за тях на базата на 
нашия опит, професионална биография и преживявания.

Йелена Ситар Цветко, художествен 
ръководител на Куклен театър – 
Любляна, Словения
В България съм за трети път и това е 
второто ми гостуване на Фестивала. Бях в 
Стара Загора през 2008 с Кукления театър 
от Любляна. Този път съм в много приятна 
компания – членовете на журито са инте-
ресни хора, както и представленията, които 

гледахме. Това оформи интересна дискусия. Фактът, че не сме на едно мнение, че 
сме индивиди, е важен. Мненията се дискутират, интеракцията е интересна. От-
носно организацията, чудесно е, че такъв малък екип организира толкова голямо 
събитие. Невъзможно е да се избегне присъствието на Фестивала в града, той е 
навсякъде. Бих искала да кажа, че ангажирането на важните институти в града  е 
голямо постижение. Театри, галерии, опера, музеи, улицата... всичко е свързано с 
кукления театър. Това е много хубаво влияние за града, защото приканва всички 
да се включат в събитията и в културния живот. Това е напредък за кукленото изку-
ство и създава място за това изкуство в града.

Силва Бъчварова, сценограф
Аз съм присъствала съм на всички фестивали 
Пиеро, от първия, няколко пъти съм взимала на-
гради и бях член на журито през 2006г. Винаги тук 
ми е било много приятно, заради организаторите 
на фестивала, които сякаш с всяка година стават 
все по-енергични, все по-инициативни, създават 
необходимата атмосфера, условия и стимулират 
появата на интересни неща. Впечатлението ми е за 
интересен фестивал, среща на различни спектакли, 
различни идеи, различни похвати и най-вече – раз-

лични стремежи към нещо: какъв да бъде мечтаният спектакъл, идеалният спек-
такъл, какво ще грабне публиката, какво ще отвори нови пътища… това е много 
важно, защото една такава среща дава възможност за обмяна на идеи, на стилове, 
на интересни и странни погледи към общи проблеми. Тъй че един от смислите на 
този, а и на всеки фестивал, е да се съберем отново, за да поговорим какво смята-
ме за интересно, какво можем да предложим, какви проблеми и въпроси можем 
да поставим. Сигурна съм, че винаги ще се намери поне един човек, надявам се и 
млад, който изведнъж ще освежи цялата атмосфера. Ето един свеж полъх – „Джел-
сомино“ - за това идваме, за такива неща.

Нелко Коларов, композитор
Дълбоко съм впечатлен от начина, по който е орга-
низиран този фестивал и като музикант, без да съм 
специалист в тази област [театрална критика] мисля, 
че нивото е доста високо. Това, за което трябваше да 
следя аз, беше музиката. Много интересно е, че има 
доста спектакли с музикално оформление, но може 
би едва една трета от нещата са авторски, оригинал-
ни, което не намирам за добре... убеден съм, че му-
зиката може да спои отделните части на спектакъла 
и да разреши проблем там, където го има, да бъде 
свързващо звено. Представата, че музиката за кук-
лен театър трябва да бъде наивна, е много грешна.

Материала подготвиха Теодора Кафеджиева и Елена Ангелова


