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Според някои хора 3 е щастливо 
число. Други пък залагат на 7. За мен 
и за много хора днес 9 беше числото, 
което донесе усещане за изпълнени 
с емоции дни. Нека продължим с 
числата -  24.09.2015 г. точно в 18:04 
от един микрофон прозвуча гласът 
на директора на Куклен театър „Стара 
Загора“ - Дарин Петков, а от съседния 
– този на чаровна млада дама, която 
превеждаше за чуждестранните 
гости на английски. Думата бе дадена 
и на  Георги Ранов (областен упра-
вител): Театърът е и ще бъде мост, 
който стопява границите между 
различните народи и култури  – чух 
го и сякаш отекна в съзнанието ми и 

пробуди у мен нетърпение, свър-
зано с международната селекция 
на фестивала. След това една дама 
- Диана Атанасова (представител 
на отдел „Култура“, Община Стара 
Загора) сравни „Пиеро“ с дете, което 
според думите и е много будно и 
интелигентно за крехката възраст от 
9 години. Не пропусна да спомене и 
че фестивалът е емблема с лейбъл – 
признание, което не може да бъде 
отминато просто така. Няма дори да 
направя опит да излъжа за реакция-
та на публиката при прочитането на 
поздравителните думи от министъра 
на културата Вежди Рашидов. Вне-
запно всички притихнаха, но някак 
бързо и неусетно няколко извикани 
– да ги наречем „гласни“ – озвучиха 
пространството...

Имаше и цветя и балони, но най – 
важното е, че не липсваха усмивки 
и нетърпение. След кратката реч 
публиката устремено се насочи към 
залата на Държавната опера, където  
сцената беше вече готова. Както вече 
споменах 9 е щастливо число, но аз 
все пак мислено започнах да отбро-
явам (..7,6,5,4,...) стигнах и до 1. Оказа 
се, че и 1 ми харесва – 1-ви ден от 
фестивала, 1 минута до началото на 
спектакъла ... 1 секунда – сцената из-
чезна, пълна тишина, ухае на театър 
– всичко предстои. 

Светломира Стоянова

ОЧАКВАЙТЕ
брой 2 на бюлетина  

“ïðåç ïîãëåäà 
íà òåàòðîâåäà” 

... за спектакъла “СТРАХ” и  събитията 
от 25 септември на ПИЕРО 2015
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Любомир Парушев  

Какво е магията? Нещо, което живо-
тът ни не е предвидил. Действие или 
заклинание, което променя подред-
бата на събитията в полза на магьос-
ника. Една своеобразна лъжа, която 
всички ние тайно искаме да постиг-
нем. Но дали тази „лъжа“ е безопасна? 
Можем ли да лъжем безнаказано? 
Тези въпроси си задавах докато гле-
дах представлението на Улрике Куейд 
„Крабат“. Това е адаптация по книгата 
на Отфрид Пройслер, поставена с 
няколко прости, но ефектни решения. 
Кукленият театър на Любляна - Сло-
вения, ни предложи едно спокойно 
представление, което даде много 
хубав старт на деветото издание на 
Международния куклено-театрален 
фестивал „Пиеро“ 2015. 

Още в началото на спектакъла, 
секунди след като загаснаха лампите 

в салона, аз бях готов за магия. И ето 
че магията започна с вървяща през 
снежна виелица фигура, загърната 
в червен плащ. Голата в този момент 
сцена изобщо не създаваше подоб-
на асоциация. За изграждането на 
обстановката, както и за поставяне 
на акценти в представлението, беше 
използван визион в лявата ù част. 
Прожектирайки абстрактни черно-
бели рисунки, този постановъчен 
ход,  създаваше естетическата ця-
лост на „Крабат“. 

Езиковата бариера, неточно поста-
вените субтитри може би щяха да ми 
попречат да  проследя тази история 
за магия, приятелство и най- вече 
любов, ако не беше краткото резюме, 
което получих. А историята е следна-
та: Младо момче, сираче, се скрива от 
виелицата в една мелница. Черната 
мелница, където тъмен господар го 
взема под крилото си. Доста бързо 
момчето на име Крабат разбира с 
интерес, че в тази мелница се препо-
дава черна магия. 

продължава на стр. 4

КРАБАТ
КУКЛЕН ТЕАТЪР ЛЮБЛЯНА - 
ЛЮБЛЯНА • СЛОВЕНИЯ
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Той веднага започва да се учи, като 
първото му изпитание е да полети. 
По този начин той се запознава и с 
прекрасно момиче, като се влюбва в 
нейния глас. Постепенно той разбира, 
че пътят на магията, който е избрал 
ще го погуби и успява най-накрая да 
се освободи, опожарявайки Черната 
мелница и нейния господар. Тогава и 
главният герой достига до прозрени-
ето, че най-голямата магия е любовта 
и нямаме нужда от гръмки магически 
заклинания, за да бъдем щастливи. 
Просто можем да помълчим с човека, 
когото обичаме. Извод, до който стиг-
нах още преди представлението, в 
момента, в който получих програмата 
от разпоредителка в бяла рокля. 

Сценографското решение беше кон-
центрирано върху образа на мелни-
цата: няколко дървени поставки на 
колела, някои от които с механизъм, 

напомнящ  неестественото, повтаря-
що се движение, с което се свързва 
мелницата. Звук от множество зъбни 
колела, които звучат дори запла-
шително. В унисон с  решението да 
се изведе монотонното повтаряне, 
бяха изработени и куклите –  четири 
еднакви, допринасящо за унифицира-
нето на персонажите. Това  сякаш ни 
подсказваше вечната истина, че няма 
значение кой си отвън, а отвътре 
– твоят характер, твоите действия. 
Музиката и песните бяха изпълнени 
на живо. Във всяка от дървените 
масички имаше някакъв музикален 
инструмент. Интересна комбина-
ция се получи от съчетаването  на 
актьорската игра, воденето куклите  
и създаването на звуковия фон на 
представлението. 

Изпълнено с много любов, санти-
ментални чувства и поуки „Крабат“ 
беше един добър старт на фестивала, 
който, надявам се, успя да докосне 
и другите зрители, неангажирани с 
толкова силни емоции като мен. 

продължава от стр. 3


