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„ПЪТИЩА“
Cassia Projects 
Копродукция САЩ – Канада –България

Ана Луис Нориега

снимка: Рад Димитров

“Пътища” по идея на Анна Вигелман 
и Петър Балов, Cassia Projects - коп-
родукция САЩ - Канада - България е 
повлиян от образите на шестте героя 
ходещи по пътя от “Дискретният чар 
на буржоазията” на Луис Бунюел. С 
цел допълването на метафората за 
пътя спектакълът се играе в открито 
пространство, в нашия случай - Парк 
“Пети октомври”. Започва с двама 
мъже, които “изплуват” от тъмни-
ната като единият носи на главата 
си топка, а другият три бухалки за 
жонглиране. Чувството им за баланс 
е наистина впечатляващо. След това 
към тях се присъединиха две жени, 
а трета удряше по дайре и с него 
приканваше публиката да я следва 
от едно място на друго.  През цялото 
време артистите показваха вирту-
озни акробатични номера - жонгли-
ране, акробатика, циркови колела, 
съчетание със стъклена топка и т.н.  
Лекотата на играта им беше като 
напомняне за един друг живот в друг 

свят, в който нещата се случват без 
излишното напрежение на прибър-
зването  След всеки номер мястото 
за игра се сменяше.

Визията в подобен спектакъл, раз-
бира се, е силно повлияна от окол-
ното пространство. Костюмите са в 
сивкаво-зелено и бяло не само без 
излишната бляскавост на цирковите 
костюми, ами дори леко размъкнати 
и неугледни. 

Съвсем неочаквано в края на спекта-
къла четиримата актьори изведнъж 
потънаха в тъмнината така, както в 
началото бяха се материализирали 
от нея.

За почитателите на цирковото изку-
ство “Пътища” предлага доста добро 
преживяване. Но в никакъв случай 
не бих го нарекла театър. Не виждам 
никаква театралност и асоциациите 
ми са повлияни повече от отношени-
ето ми към случващото се като теат-
ровед, отколкото от реално присъст-
ващи внушения. Пърформанс? Доста 
удобно определение, има тенденция 
да се използва за почти всичко, 
което не се вмества в предварително 
поставените рамки на определения-
та. Аз обаче не виждам интердисци-
плинарния подход и иновативността 
необходими за пърформанса, за да 
сложа този етикет. И все пак - “Пъти-
ща” е добър начин за прекарване на 
есенни вечери.
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Във втория ден на Международния 
фестивал „Пиеро“ беше включено 
и представяне на книгата на Джина 
Павлова „Естетическите проекции на 
театралната кукла“. Както разбрахме 
от професор Маленов, който водеше 
събитието, книгата представлява 
задълбочено проучване, обхващащо 
както съвременните тенденции в кук-
леното изкуство, така и класическите 
схващания за този проблем.  Изклю-
чително интересно е изследването на 
Павлова върху нашумялата употреба 
на motion capture – практиката, или 
„медийната кукла“, както тя самата 
формулира този феномен. Задълбо-
ченият поглед и ерудиция на автор-
ката прави книгата едно значимо 
четиво, не само за занимаващите се 
с куклен театър, но и за артистите от 
всички области на изкуството. 

Премиера на 
книгата

 „Естетическите 
проекции на 

театралната кукла“, 
автор Джина Павлова

Любомир Парушев

тави място за допълнителни въпроси 
към авторката. Тя се изправи само за 
да получи заслужените аплодисменти 
и сърдечно благодари. 

И така – нека аплодираме новата 
книга „Естетическите проекции на 
театралната кукла“, а благодарност-
ите за написването ù уверен съм, ще 
изкажат читателите.

Хумористичният стил на словото 
на професор Маленов, подкрепен с 
компютърна презентация, направи 
представянето изключително инте-
ресно, а поднесената информация, 
беше толкова изчерпателна, че не ос-

снимка: Рад Димитров

снимка: Рад Димитров

снимка: Рад Димитров
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условията на точно установен “затворен” бюджет 
на Министерството на културата. Естествено, това 
не можеше да бъде подминато с лека ръка и от МК 
започнаха да променят начините за финансиране 
според конкретните им нужди и проблеми, а не 
според финансовото положение на театрите. По-
следната “нова” методика (резултат от дефицит от 
10 милиона лева в Министерството, който трябва 
отнякъде да бъдат набавени и à се сетете откъде?) 
определя субсидията на база изкарани пари, 
умножени по някакъв коефициент, а не на бройка 
продаден билет. Излишно е да се споменава, че 
при това положение от МК са изчислили нещата 
така, че да дадат още по-малко пари, но за да 
се подсигури допълнително, е сложен “таван” на 
тазгодишната субсидия на база миналогодишната. 
Тоест, независимо от приходите, театрите няма да 
получат субсидия по-голяма от миналогодишната. 
Още отсега големият проблем е ясен - заложеният 
лимит ще бъде достигнат през октомври. 

След това театрите могат да получат пари от МК 
само за заплати и то авансово от сумата за следва-
щата година, която, да припомня - няма как да е 
по-голяма от тазгодишната и миналогодишната. 

Има и още - въвеждане на касови апарати, което 
силно затруднява отчитането на комисиони за 
разпространение, сторнирането и връщането 
на билети и т.н. Да не говорим за нелепостта - 
касовите апарати да са изискване по Търговския 
закон, който няма нищо общо с театрите, които са 
по Постановление на Министерския съвет.

Има и друг проблем - въпреки системата с делеги-

Д е л е г и р а н а  б е з и з х о д и ц а
„Делегираните бюджети – опит и бъдеще.“

Арт мениджмънт конференция на
директорите на държавните куклени театри

Наред с богатата театрална програма и съпътства-
щите културни събития, в рамките на фестивала се 
проведе конференция за делегираните бюджети с 
мениджърите на куклените театри в България. По-
добна конференция би изглеждала странно, ако не 
беше абсолютният хаос в провежданата политика 
(ако изобщо можем да я наречем така) от страна 
на Министерството на културата. Неясните, непре-
къснато сменящи се методики на финансиране, 
с цел все по-голямо орязване на субсидията за теа-
тър, естествено, провокира разговори и опити за 
формулиране на предположения и предложения 
от страна на театралните мениджъри.

Първото изказване беше на Виктор Бойчев, който 
очерта в изложението си някои от основните 
параметри на т.нар. “реформа”, която започна през 
2011 г. Тогава Министерството на културата реши, 
че субсидията за театрите вече ще се дава на база 
продаден билет, което ще обвърже работата и 
резултатите с финансовите постъпления. Бяха 
определени и различните ценови ставки за отдел-
ните културни институти. В тази методика беше 
заложена бомба със закъснител, която, разбира 
се, не се поколеба да гръмне - театрите отбелязаха 
такова количество продадени билети, че бюджета 
на Министерството в частта за сценичните из-
куства се изчерпа за рекордно кратък срок. Тук 
пролича изумителният парадокс на провежданата 
политика - делегирани бюджети на театрите, в 

Ана Луис Нориега
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раните бюджети, бюджетът за култура се залага на 
база заети щатни бройки, умножено по средната 
работна заплата, плюс 20-30% отгоре, предполага 
се - за постановъчни.

Краткото встъпление очерта ситуация на тотален 
хаос, в която директорите на театри нямат каквато 
и да било възможност да планират приходите и 
разходите си, тъй като не се знае кога методите за 
финансиране ще се променят и как. Според Дарин 
Петков, директор на ДКТ - Стара Загора от догоди-
на методиката ще се смени за пореден път. 

Описваният абсурд обаче далеч не свършва дотук. 
Директорът на ДКТ Варна, Вера Стойкова разказа 
за случай с ръководения от нея театър. Незнайно 
защо, през месец май от Министерството оставят 
театъра без каквито и да било пари. Всякакви 
опити за разговори и уточняване на създалата се 
ситуация потъват нейде из дебрите на чиновни-
ческото безхаберие. За сметка на това - съвсем 
неочаквано, през месец юни по сметката на теа-
търа постъпват десетки хиляди лева отгоре. Няма 
проблем, ще си кажете. Всъщност, проблемът е 
наистина огромен - той е доказателство за абсо-
лютен административен произвол, който не може 
да бъде озаптен по никакъв начин. За пълната не-
предсказуемост на държавните институции, които 
в нормалните държави са най-предвидими. Да не 
споменаваме проверката от НАП за касов апарат, 
буквално на следващия ден след получаването на 
писмо от Министерството с подобно изискване. 
Случайност? Може и да е, но не ми се вярва. 

В обсъждането бяха посочени и още някои 
параметри от управлението на театрите. Кирякос 
Аргиропулос, директор на Столичен куклен театър, 
изрази мнение, че реформата от 2011 г. има за 
цел да фалира част от театрите - тези, които не 
могат да се издържат сами. Подобно непопулистко 
решение обаче е твърде опасно да се предприема 
и затова МК вместо да остави театрите да фалират, 
взима пари от театрите на печалба и ги пренасоч-

ва за запълване на финансовите дупки в театрите 
на загуба. Обаче според Дарин Петков проблемът 
не е само в неработещите театри, а най-вече в 
непрекъснатото “орязване” на субсидиите,

Има и още - избирането на директорите става чрез 
конкурс с мандат за четири години. Едно от изис-
кванията от кандидатите е финансова програма 
на театъра за следващите четири години. Само че 
при постоянно сменящите се условия за финан-
сиране и пълната невъзможност за планиране на 
тази дейност, подобно условие изглежда в най-
добрия случай - про форма. В лошия - е поредният 
нелеп абсурд достоен за кафкиански сюжет.

Не липсваха и предположения за бъдещата ситу-
ация в театъра. Според част от участниците целта 
е театрите да станат общински или да се намери 
някакъв хибрид между общинско и държавно 
финансиране. Истината е, че българският театър 
не може да бъде управляван по този хаотичен 
начин и всяко правителство да идва с нови идеи за 
реформи, а понякога да ги променя в движение. 
Спешно е необходим закон за театъра - това беше 
едно от нещата по които имаше пълен консенсус. 
Аз бих добавила, че е необходима и стратегия 
за развитие на културата или, в частност - на 
театъра, но не и във варианта от 2011 г., в който 
нямаше конкретни намерения и начини за тяхното 
постигане, а само добри намерения, които не беше 
ясно как ще се изпълнят. 

Най-лошият резултат от подобна ситуация е, че 
покрай мениджърските проблеми културата е 
сведена до  положението на супермаркет в който 
само се пресмятат приходи и разходи и не остава 
никаква възможност за дебати по отношение 
на художествената политика на театрите. Ако 
Министерството на културата изобщо има някаква 
политка по отношение на българския театър, тя е 
именно в тази посока - да се обсеби вниманието на 
мениджърите с пресмятане на цифри, за да не им 
остане време за изкуство.
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Програма 1 Българско анимационно кино

КЛАСИЧЕСКА БЪЛГАРСКА АНИМАЦИЯ Светломира Стоянова
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“БУДАПЕЩКИТЕ 
МАРИОНЕТКИ”

ТЕАТЪР 
„BENCE SARKADI“ –

Будапеща, 
Унгария

Ако сте били част от голямата тълпа, 
която очакваше да започне предста-
влението - „Будапещките марионетки“ 
в парк „5 октомври“, то разбирате 
за какво точно говоря. Изкуство-
то започва там, откъдето започва 

Хубава музика и очакване... леки танцувални движения! 
личността, която го осъществява, в 
случая спектакъла на Бенсе Саркади 
е дотолкова преплетен с тези думи, 
че уникалните кукли, които той пред-
стави са буквално излезли измежду 
пръстите му. 

Бенсе Саркади е наистина обаятелен 
артист, който успява да привлече 
вниманието на публиката и да я 
задържи заинтересувана до край, а 
в практикуването на уличен театър 
това може би е едно от най-важните 
неща.

Ходили ли сте на цирк? Ооо да унга-
рецът започна своето изпълнение, 
именно с акробат, който изпълнява 
цирков номер на трапец – атракция в 
най-хубавия смисъл на думата. 

продължава на стр. 8

Гергана Трайкова
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ОЧАКВАЙТЕ
брой  4  на бюлетина  

“ïðåç ïîãëåäà 
íà òåàòðîâåäà” 

... за с ъбитията от 
27 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. 7

Минути след това, обявява следващата марионетка 
именно като прототип на своя баща, който се занима-
ва с генно инженерство. В тази мини-история с наи-
вен сюжет, героят се опитва чрез науката да „създаде“ 
своята идеална жена. Е, да успява след третия опит, 
но бленуваната дама сама избира своя път, изпива 
грешна колба и „бум-тряс“, тя се превръща в Баба Яга. 
Тази негова мечта завършва разочароващо, но пък 
отстрани повярвайте ми е забавно и сладко-наивно. 

От асортимента на личните му творения и съпътстващите ги истории се 
открои една малка, очарователна марионетка, която може да се събере в 
човешка шепа. Малка бяла, кръгла главичка, бяло телце, черни водачи, които 
намират своя край в черна ръкавица. Като продължение на ръката, марионет-
ката оживя толкова естествено, че интуитивно забравяш за размера и само 
съблюдаването на любовта, която влага изпълнителят е абсолютно достатъч-
на, за да усетиш живот и реален размер. 

За финал, обаче Бенсе Саркади наистина успя да 
попълни спектакъла със още два свои Аз-а.   Имам 
предвид, да имаш кукла, която всъщност си ти и 
на свой ред тя да има кукла, която отново си ти, е 
майсторско излизане извън себе си. Това значи, 
че си готов да се погледнеш отстрани, да покажеш 
какво си научил, макар и в хумористичен вариант и 
да забавляваш хората с това.

Ако поне малко сте се пренесли в обстановката от 
онзи слънчев ден и ако случайно преминавате през 
Букурещ, потърсете марионетки на Бенсе Саркади, 
той ще успее да „превземе“ Вашето внимание! 


