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„СТРАХ“
ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР –СТАРА ЗАГОРА
Стара Загора, България

години, когато страхът се просмуква 
в съзнанието и изяжда душата. Дали 
ще плашат Детето (Дарин Димитров) 
с Торбалан или наборна комисия 
ще издевателства психически над 
Младия мъж (Калоян Георгиев) няма 
значение – средствата се променят 
според възрастта само за да бъде 
унищожаването на душата по-ефек-
тивно. Гротескните фигури на страха, 
облечени в черно, с високи рамене, 
които правят главите им да изглеждат 
все едно излизат директно от гръд-
ния кош ми приличат на дименторите 
в „Хари Потър“ – съществата, които 
ужасяват и се хранят със страха. 
Душата е мека обемна кукла като 
бебе със старческо лице. Страховете 
посягат към нея с бастуните си и я 
хващат. В техните ръце душата е спъ-
вана, разпъвана и разкъсвана докато 
накрая остане безжизнена.

Сцената е в полумрак. Както и в 
спектаклите от трилогията „Балкански 
митове“ (представена на предишното 
издание на фестивала) вглеждането 
навътре в психиката не е „светло“ 
занимание. Прожекторите осветяват 
само части от сцената като светли-
ната не се разпръсква, а е строго 
отграничена, както в човешката 
психика има граници, които разумът 
не може да прескочи. Лайт дизайнът 

Веригите, с които доброволно се 
оковаваме. Смъртта на душата, спъ-
ната от колебания и съмнения. Тъмно 
със стелещ се дим, който влиза в 
зрителната зала. Прожектор. Осветя-
ва фигура на мъж. Туптене на сърце, 
онагледено от нервно пулсиращия 
крак. Думи-заповеди като в епизод на 
“Спешно отделение”. Кома. Във виде-
нията на комата на Възрастния мъж 
(Георги Спасов) е времето за равно-
сметка и преброяване на малките 
смърти. 

Спектакълът „Страх“ на творческия 
екип Веселка Кунчева, Мариета Голо-
мехова и Христо Намлиев изследва 
подчиняването на страха и опитите 
за излизане от веригите му. Дали това 
въобще е възможно?

 Три „малки умирания“ на 7, 18 и 30 

Ана Луис Нориега 

снимка: Рад Димитров
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на Томаш Моравек и Катарина Дури-
кова създава свят, в който актьорите 
преминават от светло в тъмно почти 
без полусенки.

Сценографията е от шест люлки, 
мост в дъното на сцената и пейки 
върху пружини пред авансцената. 
Младият мъж седи на люлката вляво, 
а зад него върху подвижен куб се 
появява балерината (Ваня Камянска). 
Яркочервеното осветление носи 
страст и живот. Тя танцува. Звучи 
сопрано, което сякаш се спуска от 
небесата. Той я гледа. Качва се на 
люлката и я залюлява под звуците 
на виолончело. Люлката се люлее 
все по-силно като че ли един нов 
Икар лети към свободата си. Танцът 
съединява телата. После всичко 
свършва. Коловозите на рутината 
заместват музиката. Той иска да 
танцува. Тя предпочита удобното 
нищонеправене. Дори фигурите на 
страха и заплахите им са излишни – 
оградите на познатото и баналното 
вече са издигнати. Той отново отлита 
от нея. Тя излиза от сцената. Откъсът 
изважда спектакъла от простото ди-
агностициране и чрез надхвърляне-
то на битието  дава възможен начин 
за борба със страха.

Сюжетът продължава линията си от 
лично-семейното в посока на социал-
но-политическото. След перфидната 
учтивост на писмата от различни 
институции идва ред на политиците. 
Куклите-фигури на страха застават 
зад моста в дъното на сцената и 
започват да „ръсят“ глупостите, които 
се чуват по време на предизборни 

кампании и парламентарни заседа-
ния. Бодряшките обещания се реду-
цират до „да-бе-да-бе-да“ (ударение 
– според предпочитанията)  в ритъма 
на “Дунавското хоро” и спектакълът 
„стоварва“ пълната нелепост на псев-
дополитиците ни, които са убедени, 
че наивната глупост е повсеместна, а 
не само тяхна.

Политическият план в спектакъла, 
може би, донякъде разфокусира 
концепцията му. От друга страна го 
лишава от възможната маломерност 
на прекалено личното.

 На няколко пъти по време на спекта-
къла започваше детска песничка, коя-
то прозвуча цялата едва на финала.

Рано днес на лов със тати

ходихме в гората,

а калинка ни изпрати с мама до 
вратата.

Взех си пушката на рамо

да убия мечка,

но в гората срещнах само

малка буболечка.

Дали ако влезеш в гората на несъ-
знаваното „въоръжен“ с куража пред 
непознатото и риска, мечката няма да 
окаже буболечка? 

снимка: Рад Димитров
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Чакай! Поспри се! Не толкова бързо! 
Точно така – не толкова бързо… Как 
ли звучи на испански това изречение? 
Всъщност няма значение, защото 
Театър „Zero en conducta” – Барсело-
на доказаха, че понякога думите са 
излишни, когато става въпрос за най – 
чистата и красива емоция, а именно – 
любовта. “Alegro ma non tropo” (Бързо, 
но не толкова) е един спектакъл за … 
всъщност за това, което ти видиш в 
него. Най – важното обаче е, че според  
интерпретацията на двамата млади 
актьори любовта е тази невидима 
сила, която не виждаме, но няма как 
да не усетим – независимо от силата, 
големината и бързината и. Преди 
сцената да започне да „диша“ аз видях 
следното – бяла маса, бял стол, бяла 
шапка, бяла чаша… момент! Не ви ли 
прави впечатление цветът? Бяло – не-
винност, чистота, истинност. Да – това 
за мен е цветът на любовта. Разбира 
се и червеното осветление в дадени 
моменти не липсваше и подхранваше 
въображението. В тази бяла стая всич-
ко изглежда твърде спокойно. Това 
вече не е присъщо на любовта – дори 

„АЛЕГРО МА НОН ТРОПО“
ТЕАТЪР  “ZERO EN CONDUCTA” – Барселона, Испания

Светломира Стоянова

в своето „дзен“ състояние тя е ам-
плитудна. На този почти „снежен“ фон 
изпъква бос мъж – целият в черно, 
който сякаш след унес и звук от биене 
на сърце навлиза в света на любовта. 
Появява се и тя – жената. Тя държи 
черна книга в ръка с надпис „Alegro 
ma non tropo”. Под звуците на музика 
(която се появява в представлението 
само на определени моменти и всеки 
път е различна) телата им преминават 
от по-бързи до по-забавени движе-
ния и в синхрон те се впускат в игра. 
На сцената има и не твърде голям 
куфар - изненадващо – не бял. Дори не 
едноцветен – на мен ми навя асоци-
ация за стара карта на съкровищата 
(всеки любим човек е съкровище) 
или на старинна карта (някои вярват 
в сродните души). Най-важното е, че 
от него двамата актьори вадят пред-
мети, които се превръщат в главен 
участник в тяхната „игра“. Сюжетът 
тук не е налице просто защото не е 
нужен. Все пак говорим за любов или 
по-скоро за чувството, което остава 
у нас като привкус от човекът, който 
го е породил. Емоцията е най-важна. 
В това е и красотата на това предста-
вление – историята (ако мога така да я 
нарека), на която ставаме свидетели, е 
различна за всеки в публиката. Освен 
всичко останало в представлението 
има и много хумор. На моменти той 
е близък до този, който сме свикнали 
да гледаме в нямото кино. Точно така 
– нямото, черно-бяло кино, където ти 
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Сивото небе вещаеше дъжд, но след премиерата на книгата на Джина Павлова 
нямаше и помен от облак. Насочихме се към Къщата на арх. Христо Димов - при-
казно място, което дава „обилно угощение“ на въображението. Оставаха още 15 
минути до уречения час, но как да не надникне човек. Открехната дървена вра-
та, в двора две симпатични жени и подредени по стълбите различни изделия 
от гайтан. А в самата къща (както по-късно установих) – дрехи, които можем да 
видим в старите български филми, в музей или в прашния скрин на баба. Кои са 
тези жени и откъде идват? Нека си представим, че България е една окръжност. 
Всяка окръжност си има център, нали? Точно от там идват те – Етъра.

3,2,1-КАМЕРА! Едната жена разказа за това, което представят и за интереса 
на българи и чужденци към архитектурно-етнографския комплекс в сърцето 
на България.  Директорът на Куклен театър Стара Загора – Дарин Петков не 
пропусна да спомене, че неотдавна и театърът е оживял в Етъра и е пожънал 
голям успех. 

Днес беше един наситен ден, но съвсем скоро  мисля да посетя отново това 
място и да се включа в работилницата за изработване на изделия от гайтан. 
Все пак до 29.09 (до тогава двете гореспоменати дами ще са „на линия“ в къща-
та на арх. Христо Димов) има време. Аз лично мисля да опитам. А вие?

Откриване изложба „Народни носии“ на 
Архитектурно-етнографски комплекс „Етър” и работилница 

за изработване на изделия от гайтан

В очакване на ... дъжд
в откриване на ... гайтани

Светломира Стоянова

не чуваш, само гледаш. Разликата тук 
е, че гледайки на живо ти освен, че 
гледаш, неминуемо и неподправено 
усещаш. 
За мен най-въздействаща беше кук-
лата. Като казвам кукла не си пред-
ставяйте истинска. Представете си 
две  черни ръкавици, които след като 
изпълнят ръцете на мъжа, виждаме по 
две дупки на всяка ръка. Има и едно 
бяло топче за глава. Изведнъж пред 
нас се появява едно 20 сантиметрово 
човече. То се движи и общува с актри-

сата. Може би твърде наивно от моя 
страна, но аз повярвах в любовта и. Не 
липсваше и театър на сенките, но най-
впечатляваща беше химията между 
Хосе Пучадес и Хулиета Роке, чиито 
емиоции и пластика бяха повече от 
прекрасно съчетани и всяко следващо 
движение изглеждаше като естестве-
но продължение на предишното. 
Аз открих своята история. Сигурна 
съм, че и твоята те чака – само трябва 
да се настаниш удобно и да оставиш 
сетивата да те завладеят. 
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Рядко ми се случва да плача на 
представления с позитивен финал, 
тоест никога до днес... и да, наистина 
за всичко има първи път.  Излязох от 
залата и пусках – две,три и изведнъж 
цял поток от сълзи и то заради до-
брото, което може да победи, заради 
любовта и усмивките! 

„Момо“ е спектакъл, който ме накара 
да плавам в непознатите вълни на 
моето съзнание и успя да остави само 
една дума - енергия! 

Не знам дали можете да визуализира-
те само от моите думи, но една обик-
новена пазарска количка ще е бялата 
лястовица с която малката Момо (а и 
самата тя е такава) ще излети минути 
след започването на спектакъла и ще 
даде старт на своето приключение – 
очарование!

Този вълшебен роман и респективно 
спектакъл проследява историята на 

едно малко, бездомно момиче, което 
обаче има голямо сърце, широка кра-
сива усмивка и най-верните приятели. 
Момо (Ева Данаилова) с подкрепата 
на майстор Хора (Светослав Добрев) 
и неговата приказна костенурка Каси-
опея (Ангелина Славова) трябва да се 
пребори със Сивите хора, които под-
лъгват хората, да им продават своето 
време срещу пари, слава и... Те са това, 
което изяжда времето, и постепенно 
принуждават хората, да забравят за 
близките си, за себе си, за приятели-
те и живота си. Това което малкото 
момиче, най-много цени. Продавайки 
времето си обаче, те всъщност не ос-
ъзнават, че продават душевността си и 
есенцията на собственото „Аз“.  

А ако не можете да се досетите за 
какво може да бъде използван чакъл 
във фантастичното приключение 
на усмихнатата героиня, то малките 
камъчета разпръснати в системата на 
огромен кръг в центъра на сцената, 
успяват да разкрият красотата на 
детското въображение. Как малките 
камъчета могат да се превърнат в 
чадър, бонбони, дъжд и източник на 
игра. Или пък напомнят за всеки един 
пропуснат миг, за времето? 

продължава на стр. 8

„МОМО“
МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР 
„НИКОЛАЙ БИНЕВ“ – 
София, България

Гергана Трайкова
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Не, не и отново „Не“! Не искам да жи-
вея в свят, който дори малко напомня 
на описания в представлението на 
румънският театър  “Lightwave” – 
„Любовна физика“. Това е ужасяващ 
сив свят, в който науката е превзела 
всеки аспект от човешкия живот, 
дори и най-личния – любовта. Нало-
жени са строги правила, а няколко 
мрачни лабораторни учени си правят 
експерименти с хората – все едно, че 
са неодушевени кукли. Черни защит-
ни облекла, плексигласови очила и 
маски за устите ги предпазват от вече 
заклейменото чувство - любовта. Със 
студени погледи кукловодите мани-
пулират една нещастна кукла, пред-
ставляваща мъж, в реални размери. 
В историята този мъж е обект на 
експерименти – нещо като симулация 
на любов, лабораторно генерирайки 
въображаеми приятели и илюзорна 
любов.

Режисьорът на спектакъла Кристи-
на Андреа Йон, чрез използването 
на мултимедия ни въвежда в този 
футуристичен, мрачен свят, подчинен 
на строги правила и хладно анализи-
ране. Гласът извън сцена, който през 
цялото време разказва историята ме 
накара да се почувствам като в за-
твор. За това усещане допринасяха и 
костюмите и куклите, дело на Юлиан 
Танасе – самият автор на спектакъла. 
Цялостната визия беше подчинена 
по посока на депресивната естетика, 
която текстът предполага. Серията 
от въображаеми приятелки беше 

„ЛЮБОВНА ФИЗИКА“
ТЕАТЪР “LIGHTWAVE” – Букурещ, Румъния

представена чрез смяната на детайли 
в женската кукла, също в реални раз-
мери. Решението за кукли в реални 
човешки размери, ме отблъсна, което 
си обяснявам с психологическото 
отхвърляне на изкуственият човешки 
образ, описано от Масахиро Мори  - 
„Зловещата долина“. 

В процеса на представлението, всяка 
следваща въображаема приятелка 
ставаше все по- истинска, докато 
накрая мястото на куклата не зае пре-
красна актриса. „Любовна физика“ е 
едно представление, в което зрителят 
се чувства като затворник в лабора-
тория, заедно с главния герой.

Какъв е изходът? Може би просто 
трябва да се оставим на илюзията и 
да следваме правилата, ако искаме 
да получим поне прашинка истински 
живот, макар и само въображаем.     

Любомир Парушев
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брой 3 на бюлетина  
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... за с ъбитията от 
26 септември на ПИЕРО 2015

Издание на пресцентъра на “Пиеро 2015”

В пресклуба работят 
младите театрални критици 

Ана Луис Нориега, 
Гергана Трайкова, 

Любомир Парушев и 
Светломира Стоянова

   Дизайн - Камелия Димитрова

продължава от стр.6

Заложените теми,  резултатите от 
алчността и жаждата за бърз успех, 
са толкова актуални, че страха от 
себеприпознаване, все още тлее 
някъде в мен. 

Всъщност в ежедневието си всички 
продаваме малко от своето време, а 
ако казвате поне няколко пъти на ден 
- „Нямам време“, то задължително сте 
продали вече известно количество, 
което можехте да използвате да се 
усмихнете!

Истината е, че малко спектакли успя-
ват да провокират усмивка, искрен 
смях, преоткриване и разсъждение 
в мен, но този е един от тях и това ме 
прави горда, но най-вече щастлива, 
по-позитивна и готова! 

А утвърдения вече тандем – Веселка 
Кунчева, Христо Намлиев и Мариета 
Голомехова задават една невероятна 
линия, която провокира изразните 
средства в кукления театър да се 
обогатяват дотолкова, че да говорим 
за „Момо“, като мащабен, достоен и 

изключително красив спектакъл, кой-
то включва както живата актьорска 
връзка, така и куклите. 

Партньори на Момо, Гиги (Вежен Вел-
човски) и огромната група от наисти-
на талантливи актьори са фантастич-
ните същества, които ще помогнат на 
Момо да се изправи срещу лошите 
сиви хора. 

Вълшебството преплетено с реал-
ната опасност от безсмислието на 
човешкия  живот, изпълнено с много 
песни, танци и жажда за проследява-
не на сценичното действие от първия 
задействан прожектор до последната 
фраза от финалната песен.

Детско представление, което носи 
поука и за възрастни? Или пък чиста 
проба реалност, създадена за деца?  

Вълшебство!


