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В град Хамелн царуват мир и разби-
рателство, приемат нови граждани с 
отворени обятия, а на всеки решил да 
се премести там, дават дете...

В представлението „Децата на Ха-
мелн“ на Сергей Столяров, началото 
минава именно като интеракция 
във фоайето на театъра. Раздават се 
чувалчета с очи, които можете да об-
лечете, да сложите шишета за краче-
та, а жителите на града любезно да ви 
поканят да станете част от местното 
население (театралната зала). Оби-
чам тази част от представлението, 
наистина чувствам се толкова вътре 
в това, което ще се случи, че ме карат 
да тръпна в очакване да си „създам“ 
мое дете! Стига само да бяхте видели 
усмивката, с която очаквах да ми се 
случи това, щяхте да си помислите, 
че раздават сладкиши на петгодишно 
дете, което страда от това, че майка 
му не му е давала шоколад цял месец! 

А ако сте чували старата немска 
легенда за „Вълшебният свирач“ то 
знаете, че в град Хамелн (Хамелин) 
са се случили донякъде приказни, 
но и страшни събития свързани с 
честността, отмъщението, вълшебна 
флейта и нахлуването на огромен 
брой плъхове в немския град. 

В представлението на Държавен 
куклен театър – Пловдив, обаче 
нещата имат две вариации на случва-
не. Онази легенда, която се предава 
от поколение на поколение е раз-
казана под формата на театър на 
сенките, който преминава от двете 
страни на публиката и то по фасадите 
на сградите... има карнавал който 
наблюдават новоприетите граждани. 
А другият съвременен вариант се 
случва в момента, той е толкова акту-
ален със бързото си темпо на проме-
няне на нещата, но и защото участва 
публиката. Героите са толкова нас и 
нашето настояще, с нашите полити-
чески проблеми, че всъщност, късно 
се усещаш – това представление е и 

Гергана Трайкова

„ДЕЦАТА НА ХАМЕЛН”
ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – ПЛОВДИВ

Пловдив, България
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преувеличаване и донякъде по-оп-
ростени (на пръв поглед)  изразни 
средства, може би те са важни в този 
случай! 

Представлението остана в съзнание-
то ми точно, като актуално отражение 
на нашето съвремие, направено като 
едно шоу с  истински водещ, а и не е 
ли това кое ни се случва всекиднев-
но?! 

Хората се превръщат в плъхове, 
а плъховете придобиват човешки 
качества... това е наистина страшно, 
остават само малките кукли-деца, 
(същите като тези, които си „прави“ 
публиката) които се чудят и се маят – 
как стана така? 

Втори ред, дама с руса коса и сини 
очи в края на спектакъла се виждат 
сълзи в нейните очи, да, взеха ни 
децата, натовариха ги в пазарска ко-
личка и ги откараха далеч... върнаха 
ни само дрехите.

Преживяхме трагедията на немския 
град, Хамелн! 

за деца. Може би, ако бях дете, щях да 
го гледам с наивни очи без да виждам 
това, щях да се забавлявам от това, че 
всеки който получи голяма ръка – ко-
рона и стане кмет започва да говори 
на измислен „дибъл-бибъл“ език, не 
че и така не се забавлявах, но... 

А ако ви е интересно, като зрители да 
се случи нещо по-вълнуващо от това 
да наблюдавате, то за всеки казус, 
който се изправя пред местното 
население, те ще се допитват именно 
до Вас – новите жители на „Ха-Ха-Ха-
мелн“. 

С поучителния си характер „Децата на 
Хамелн“ може да бъде нещо повече 
от детско представление, което се 
играе всяка събота или неделя в 
11:00 часа, то е за пораснали момчета 
и момичета, които да размишляват 
за значението на думата – „отговор-
ност “ и колко неща може да бъдат 
различни, ако се спазва направената 
уговорка. 

Колко е важно да мечтаеш красиво, 
да има смисъл... Да, в този спектакъл 
излизат наяве житейски истини, чрез 
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По Франц Кафка; 
Адаптация, текст и постановка: 
Катя Петрова; 
Сценография и костюми: 
Петя Караджова; 
Музика:  Христо Йоцов.

Проблемите вече не само не биха 
могли да бъдат игнорирани, а пред-
полагат промяна на целия живот на 
Грегор. Единственото, което той може 
да направи е да се приспособи към 
това, което съдбата му е предложи-
ла. Неговата трансформация обаче 
рефлектира и върху живота на цяло-
то му семейство. Родителите и сестра 
му са уплашени от промяната, но те 
също нямат избор, освен да се опитат 
да живеят нормално в новите обсто-
ятелства. Насекомото, в което се е 
превърнал техният син, не е нещо, 
което те просто биха могли да разма-
жат. Някъде там под отблъскващата 
обвивка се намира Грегор, с когото те 
не искат да се разделят, независимо 
от формата, която той е приел. 

Любомир Парушев

„СЕМЕЙСТВО ЗАМЗА“
ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – СЛИВЕН

Сливен, България и
НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ – София, България

Запознайте се с Грегор – младо мом-
че, което има проблеми със съня. Той 
постоянно сънува кошмари и това му 
пречи. Всичко продължава до една 
сутрин, когато проблемите му със 
спането остават в историята… тъй 
като той вече се е трансформирал. 
Кошмарите, които са го притеснява-
ли досега, придобиват една много 
по-осезаема тревожност, тъй като той 
се събужда като огромно насекомо. 
Новите крака, с които го е снабдило 
провидението, му помагат да се раз-
хожда по стените или тавана, но с тях 
той не може дори да се опита да се 
ощипе, за да излезе от този кошмар. 
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Това е историята, която се ражда под 
„перото“ на Кафка и бива доразвита 
в съзнанието на пълната с изненади 
Катя Петрова. Режисурата ù ни потапя 
в един сякаш роботизиран свят, 
където Грегор е различният и точно 
поради тази причина – нежеланият. 

„Семейство Замза“ е едно предста-
вление, което ни учи да бъдем толе-
рантни, да погледнем под външната 
обвивка на нещата и да се замислим, 
преди да отсъдим. 

Дали Грегор ще успее да се пребори  
за своето място в този изпълнен със 
злоба свят, или ще се отправи към 
един по-добър? 

Кои са истинските чудовища – тези 
които изглеждат като такива, или 
изкривените „отвътре“ членове на 
нашето общество? 

Тези и още много въпроси, съчета-
ни с много въображение, хумор и 
умело актьорско изпълнение, правят 
„Семейство Замза“ едно елегантно 
представление, което всеки зрител 
заслужава да гледа.

врата, прозорец, стена и т.н. ефектно 
допълва актьорската игра. Въпреки 
че говорим за току-що завършили 
студенти, съвсем спокойно можем да 
отдъхнем като знаем, че в бъдещите 
години театърът очаква талантливи 
хора, част от които със сигурност 
вече забелязани. 

Сценографията, в която преобладава-
ща е черно-бялата тоналност, под-
силва ефекта на идеята за доброто 
и злото и показва как с малко, може 
да се постигне много. Мултифунк-
ционалността на параваните с бели 
еластични ленти, които служат за 
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Ана Луис Нориега

“Мълчаливи предания” (реж. Боян 
Иванов) разказва добре познатия 
митологичен сюжет за любовта на 
обикновен мъж към самодива като 
опит да изследва противоречията и 
противопоставянията между два свя-
та не просто различни, ами взаимно-
изключващи се. Единият – на строгата 
социална йерархия, другият – див и 
неопитомен от правила и порядки.

Историята се разказва без текст, само 
с движение (хореограф – Татяна Соко-
лова). Стилизирани, резки движения 
с много стопове за обикновените 
хора и бурни, екзалтирани и в едно 
непрекъснатро движение за само-
дивите. Този подход особено ярко 

„МЪЛЧАЛИВИ ПРЕДАНИЯ“
ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – ВАРНА
Варна, България

личи в сцената, когато мъжът вече е 
пленил самодивата и я води вкъщи. 
Жените от фамилията се опитват да я 
научат на техния начин на живот и в 
постепенното ограничаване на дви-
женията на самодивата е преходът й 
от дива жена в обикновена. 

Различията са и на ниво костюми. 
Кафяви, традиционни за обикновени-
те хора, които изглеждат сякаш са се 
слели със земята, която обработват 
и бели, свободни на ивици и ресни 
за самодивите. Дори след превръща-
нето ù в обикновена жена, след като 
са ù отнели ризата, самодивата е в 
бяло и така отново е “бялата врана” в 
социума. 

Използваната мултимедия, която 
е наистина много професионално 
направена, до голяма степен за-
мества необходимостта от декори. 
Сценографското решение на Сви-
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ла Величкова върви в две посоки. 
Едната е от стената, която заема част 
от сцената и която е разделена на 
отделни “парчета”, които актьорите в 
началото на спектакъла отделят едно 
от друго. Част от тях, с обратната 
страна боядисана в кафяво, прили-
чат на буци пръст сред които хората 
работят. Другата е от няколко пана с 
неправилна форма, върху които се 
прожектира мултимедията за гората 
и самодивското сборище. 

В края на спектакъла мъжът разбира, 
че самодивата никога няма да го оби-

ча и да бъде обикновена жена. Той й 
връща ризата и в сцена – аналогична 
на тази, при която тя е пленена те се 
разделят. Двата свята се срещнаха 
само за да се разделят по-късно.

ДЖАЗ КОНЦЕРТ
Road Six Sax

Viktor Tóth  - Виктор Тот  - 
Алт саксофон

 Imre Haaz - Имре Хааз - 
Тенор - саксофон

Milán Solymosi - Милан Солимоси - 
Тенор саксофон

Gábor Weisz - Габор Уайз - 
Баритон саксофон
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ОЧАКВАЙТЕ
Обзорен брой на вестник “ПИЕРО” 

за  атмосферта на фестивала,
за темите ...

за НАГРАДИТЕ ... :)

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

ГРАДСКИ ТЕАТЪР
„MINIATURA“ – Гданск, Полша

“ЗЕМЯ НА ХЛЕБАРКИ.
ПЕСНИ ПО ШУЛЦ“ 


