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Не го разбрах. Не че нямах превод 
на текстовете, не че имаше нещо 
кой знае колко абстрактно, та да не 
ми стигне умственият ми капацитет. 
Просто не го разбрах. През цяло-
то време на спектакъла се питах 
„Защо?!“. Защо на мен се падна зада-
чата да напиша ревю за този спекта-
къл, та не можах да го пропусна, или 
просто да избягам от салона, както 
направиха някои от зрителите. Както 
се казва като съм се хванал на хорото 
– трябва да го играя, тоест да пиша в 
моя случай. Проблемът с моето „хоро“ 
е че не мога да започна внезапно да 
играя „ръченица“, или иначе казано 
колкото и да ми се иска да напиша 
нещо добро за този спектакъл, съм 
принуден да бъда справедлив и да 
кажа истината. А истината е много 
страшна. 

Контрабас, пластмасов манекен, 
процесор за китара и стойка за ноти. 
Това беше внимателно подредено в 
лявата част на аванс сцената. Дървен 
гардероб имаше в средата и две вися-
щи рамки с табели висяха от една от 
чигите. Все още вярвах, че може и да 
се случи нещо интересно. На влизане 
получих песнопойка на английски, 
което очевидно беше превод на те-
кста на песните, включени в спекта-
къла. Казах си „Аз обичам мюзикъли, 
значи няма да ми е трудно да пиша 
за него.“ Чудех се „Защо всички мои 
колеги отказаха тази задача, все едно 

„ЗЕМЯ НА ХЛЕБАРКИ.
ПЕСНИ ПО ШУЛЦ“
ГРАДСКИ ТЕАТЪР

„MINIATURA“ –
Гданск, Полша

е каторга?“. За съжаление отговорът 
на последния въпрос ме удари с мно-
го голяма сила още в самото начало 
на представлението. Симпатично 
(дори повече) момиче с къса пола и 
потник излезе на сцената и започна 
да пее. Започнах да се чудя за качест-
вото на подпорите в старозагорския 
драматичен театър и да се надявам 
архитектът, който я е проектирал да е 
бил по- компетентен от постановъч-
ния екип на „Земя на хлебарки“. За 
щастие човекът си е свършил добре 
работата и театърът не се разпадна 
под пищящите звуци, които Едита 
Януш- Ехрлич издаваше, усилени до 
непоносимост от микрофона, който 
носеше. Може би всеки, дори и малко 
дете, би могло да изравни нивата на 
микрофоните, сингбека и музикални-
те инструменти. 

Трима мъже в костюми и бомбета 
изскачат от гардероба и започват да 
се гърчат по сцената. Това вероятно 
са хлебарките, но почакайте… Те 
се изправят и започва следващата 
песен, по време на която събличат 
белите си ризи. Върху голите им тела 
бяха очертани с туш гърдите им и 
коремните им мускули. Част от торсът 
им беше оцветен в черно – сигурно 
за да променят структурата на телата 
им. „Много благодаря, но „не“, благо-
даря!“. Докато „певицата“ пее двама от 
мъжете отиват към дъното на сцената 
и започват „еротично“ да се поклащат 

Любомир Парушев
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в ритъма на музиката. Диафрагмата 
ме заболя, но не от смях, а от присмех 
на безумния mise en scène. Целият 
спектакъл преливаше от подобни 
моменти, които според мен са резул-
тат от недоглеждане, или лош ден за 
зрението на режисьора. 

В програмата на фестивала „Пиеро“ 
2015 е поместена информация, че 
това е рецитал  със силно развита 
визуална страна и е вдъхновен от „Ка-
нелените магазини“ на Бруно Шулц. 
Не желая да ставам вулгарен и за 
това няма да споделя своята радост, 
че сънародникът на екипът на този 
спектакъл е умрял през 1942г. за да 
на види как „вдъхновените“ артисти 
издъхват на сцената. 

Сценографията, дело на Моника Кон-
чаковска, както и използваното ос-
ветление наистина бяха естетически 
издържани, но със сигурност не беше 
използван целия потенциал, който се 
крие в тях. Идеята главната героиня 
да си направи рокля от хартия на 
сцената ми допадна, но тя също беше 
опорочена в момента, в който моми-
чето нарисува две голи женски гърди 
върху нея. Може би има по- креати-
вен и по- малко вулгарен начин да 
изобрази, че се е съблякла от този, но 
отново се натъкваме на постановъч-
ната импотентност на екипа. 

Със съжаление гледах зрителите 
около себе си, които изглеждаха 
тъжни и това не беше защото съдър-
жанието на спектакъла в този момент 
предполагаше подобно настроение. 
Те с недоумение се взираха в листов-
ките с преведени песни, опитвайки 

се да схванат някакъв смисъл. За 
жалост напразно. Съвременните 
смартфони позволиха на някои други 
да разговарят с приятелите си в чата, 
докато тече отегчителното действие. 
Единствената причина, поради която 
аз не се присъединих към тях беше 
наивното ми уважение към артистите 
и театъра по принцип. 

Мнението, което актьорът от ста-
розагорският куклен театър Кирил 
Антонов сподели, успя да даде един 
позитивен лъч в размислите ми 
за този спектакъл. Той каза: „Това 
очевидно е плод на дълги репети-
ции и е положен голям труд“. Трябва 
да призная, че трудът е наистина 
достоен за уважение, въпреки че не е 
довел до особени резултати. Тотални-
ят неуспех на това представление би 
могло да се дължи и на проблеми при 
адаптация на представлението на 
различна сцена. Много бих желал да 
видя и друго представление на този 
творчески екип, което да разубеди 
негативното ми мнение.   
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Навярно сте виждали бос човек да 
бяга по улицата, или да подскача обут 
в стари, сини гуменки и да танцува. 
Сигурен съм, че до сега сте нямали 
представа защо. Може би сте си по-
мислили, че човекът е просто стра-
нен? А може би дори луд? За щастие 
представлението на ЦКТ „Без обувки“, 
което имах удоволствието да видя 
на куклено- театралният фестивал 
за възрастни „Пиеро“ 2015г., ми даде 
отговорът на тази загадка. Оказва 
се, че решението е толкова очевид-
но – просто обувките на човекът са 
влюбени помежду си. Нещо повече 
– както разбираме от текста, който 
Явор Гигов произнася от сцената, 
този чифт обувки са създадени за да 
са заедно, като чифт… ще избегна 
тавтологията като започна от самото 
начало на спектакъла.

И така: Празно пространство; светли-
ните в салона угасват; приятна джаз 
музика; осветление и бос човек със 
сгъваем стол на врата си и куфар-

заВръзката между две обувки
„БЕЗ ОБУВКИ“ СТОЛИЧЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР –

София, България

Любомир Парушев

че в ръка, по средата. Той оглежда 
публиката, а джазът е вече спрял. 
Странният човек, сякаш чува посто-
янно гласове, които му казват нещо. 
Той се обръща към човек от публи-
ката „Господине, съберете краката 
си – обувките Ви се обичат, те искат 
да са заедно“. Вече предвкусвах, че 
на сцената ще се случи нещо много 
интересно. И се случи…

Гигов, уверявайки ни, че не е луд, 
започна да ни разказва една исто-
рия. По скоро невероятна роман-
тична приказка, която е историята 
на живота на неговия персонаж. 
Вълнуваща, поучителна и безкрайно 
романтична, тя ни казва, че в живота 
има по- важни неща от парите, които 
костват любовта на главния герой. 
Постоянното бързане, инфарктните 
амплитуди на курса на акциите, са 
го довели до това състояние, което 

снимка: Рад Димитров

снимка: Рад Димитров
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ние наричаме лудост. Но дали сме 
прави? Дали тази травма в миналото 
не е довела персонажът до катарзис? 
Въпросът, разбира се е риторичен. 
Нещо повече – разказът за неговите 
преживявания кара и публиката да 
се замисли, че има по- важни неща в 
живота. Като любовта. Като малките 
неща, които карат всеки да се усмих-
не – като усмивката на човекът до 
нас. Като надеждата, че светлината на 
обичта ще заслепи грозния мрак на 
материалистичното мислене. Мал-
ко тъжна, тази история ни показва 
човек, който се радва на чуждото 
щастие, на чуждата любов, която за 
съжаление той самият не успява да 
изживее. 

За да разкажат тази завладяваща при-
казка Явор Гигов, под режисурата на 
Румен Гаванозов, си служат с огромно 
въображение и чувство за хумор. Ак-
тьорската игра, както и тази с пред-
мети като четка за дрехи, стол, шал 
шивашки метър и подобни, създават 
една прекрасна среда за разполагане 
на вдъхновяващият текст. В една част 
на представлението беше все едно, 
че обувките са кукловодът, а човекът 
просто една безчувствена кукла. Да, 
обувките са не само одушевени, но 
и одухотворени, от обичта, която 
изпитват помежду си. На фона на тази 
неразделна любов, човекът, потънал 
в скучната си грижа за пари, изглежда 
като празна пластмасова кукла.

Странно ли е, че сме склонни да снимка: Рад Димитров

приемем човек, който разговаря с 
обувки, клонки, копчета и камъни? 
Съвсем не. Тези хора са цветните пет-
на в нашето сиво ежедневие, просто 
ние странно твърдо сме решили да 
бъдем сивата маса, която просто не 
забелязва колко красива е любовта 
между двете сини гуменки. Има ли из-
ход? Има ли начин да си  припомним, 
че „И ние сме от вида на летящите 
хора“, както би казал Валери Петров 
и просто да отправим поглед към 
небесата, да разперим своите крила и 
да полетим високо над пълзящите по 
земята дребни човечета, прегърбени 
от постоянното търсене на пари? 
Отговорът за щастие е положите-
лен. Ние трябва да се обърнем към 
изкуството – просто да отидем и да 
съпреживеем някоя прекрасна ис-
тория като тази в „Без обувки“. Може 
би тогава ще ги оставим настрана да 
си се обичат и с весели подскоци ще 
тръгнем боси по улиците да търсим 
собственото си щастие.  

Бележка за преводача: заглавие-
то би трябвало да се преведе като 
„reLASEtionship between two shoes“, като 
се запази конфигурацията от малки и 
големи букви.
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Вярвате или не, в света съществуват 
над 400 вида кокошки? А знаете ли, 
че кокошката не може да лети, нито 
пък да плаче, но за сметка на това се 
срещат кокошки, които снасят златни 
яйца. Ако не знаехте, вече имате 
нужния набор от информация, за да 
влезете в салона на Куклен театър 
Стара Загора и да се насладите на 
представлението „Кокошката със 
златните яйца“. 

Нека сега направим една виртуал-
на – не, по-скоро текстова разходка. 
Влизаме в салона и се настаняваме 
удобно. И изведнъж – еха! На сцената 
4 метални конструкции, които из-
глеждат като златни и напомнят яйца 
– но сякаш само черупките – преду-
сещане за кухо, а върху тях стълби. 
Сценографията – дело на Димитър 
Димитров, е функционална и любо-
питна. Синьото осветление ги кара да 
блещукат едва-едва, а за фон съвсем 
деликатно се чува нежна музика - 
звуци от пиано. 

Дотук добре! Всичко притъмнява и се 
пренасяме в един друг свят, където 
ще чуем историята на един беден 
човек. Освен него на сцената има още 

четирима – две жени и двама мъже. 
Те се превъплъщават ту в разказвачи, 
ту в неговата съвест, но най-вече са 
тези, които „съживяват“ кокошката. В 
началото главният герой е по-скоро 
смирен: „Довеолен съм, че съм жив и 
здрав, пък утре нов ден – нов къс-
мет!“. Освен това често си говори сам 
или обръща  погледа си към небето. 
„Какъв прекрасен човек !“ – ще си 
кажете. „Та той е доволен дори на 
хляба, който има за вечеря“. Няма да 
сгрешите, но това е така докато не се 
появи една кокошка, която променя 
живота му завинаги. Тя е необикно-

„КОКОШКАТА СЪС ЗЛАТНИТЕ ЯЙЦА“
ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – 

СТАРА ЗАГОРА,
Стара Загора, България

снимка: Рад Димитров

Светломира Стоянова
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вена. Тя явно говори, защото той я 
разбира. Тя също така и плаче, но 
„ключът“ за нейната специалност се 
крие в друго – тя снася златни яйца. 
Колко хубаво – едно яйце и той ще 
може да пирува и угощава като цар. 
Кой от вас обаче би спрял с едно? 
Още малко статистика – кокошката 
годишно снася около 300 яйца. А 
сега е време и за въпроса, който не 
само аз ще ви задам, но и предста-
влението – Кой би се задоволил с 
едно? Мълчите!? Знаех си! Ето това е 
големият проблем. Алчността, която 
води до загуба – не на материално, но 
на духовното със сигурност. 

А сега и актьорите. Промяна на-
стъпва в стопанина на кокошката 
(Янчо Иванов), чийто външен вид се 
променя с нарастването на алчност-
та, докато стигне момент, в който 
неговата душевност става видима 
– маската, която използва актьора с 
напредване на представлението го 
кара да изглежда уродлив дори. Той 
започва да носи все повече и повече 
ключове. Какво правим с един ключ? 
Имаме две опции – отключваме или 
заключваме. Е, може би се досещате, 
че той избира втората. Кокошката 
става негов пленник. Що се отнася до 
останалите четирима актьора на сце-
ната – облеклото им е в сивата тонал-
ност като най-важния елемент за мен 
бяха качулките – носеха ми усещане 
за страх и смърт. Любопитното при 
кокошката е, че тя вечно плачеше. В 
нейния образ аз разпознавам душата 
– чиста и „богата“, но както и кокошка-
та не може да лети, защото както вече 

споменах ключът е завъртян, „жреби-
ят е хвърлен“ и тя е затворник, който 
тлее и накрая угасва. Една от песните 
в представлението звучи по след-
ния начин: „Точно ти ли ме излъга и 
предаде?“. Добър въпрос, но нека се 
запитаме: кой-кого? В крайна сметка 
душата изгаря на една своеобразна 
клада като една перушинеста Жана 
д‘Арк и от нея остават само перуши-
на, която на следващия ден вероятно 
ще бъде изметена.

  Сигурна съм, че много от вас 
знаят тази история – това е басня на 
Езоп, която (сами можете да прове-
рите) е дълга 4 реда. Режисьорката 
Теодора Попова превръща тези 4 
реда в драматургия, която оживява 
на сцената за около час, но оставя 
въпроси за цял живот. 

Ще завърша с кратка статистика – 
„Възрастната кокошка не снася яйца, 
а месото й е жилаво“. Аз лично искам 
моята кокошка да остарее щастлива и 
свободна. А вие?
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Последно на фестивала беше показан 
документалния филм за 8-ма Между-
народна творческа лаборатория-ате-
лие и създаването на спектакъла за 
възрастни “Страх”. Филмът проследя-
ва процеса по срещането и създава-
нето на спектакъл, който впечатлява 
с изключителната си идейност и 
образност.

С много хумор и детайлност филмът 
на Мария Стоянова показва трудно-
стите на всяка професия свързана 
с театъра - изкристализирането 
на режисьорския замисъл, преот-
воряването на идеите в образи на 
сценографа и трудностите по овла-
дяването на ролите и физическите 
предизвикателства пред актьорите, 
както и признанията на всеки от тях 
за предизвикателствата в проекта.  
В него освен това са включени част 
от “опитите” по време на уъркшопа, 
които не са могли да намерят своето 
място в спектакъла.

Премиера на документален филм за 8-ма
Международна творческа лаборатория- 
ателие и създаването на спектакъла за 

възрастни „Страх“

Трудно ми е да пиша за този филм. Не 
ми стигат думите да пресъздам пъл-
ното ми потапяне в него и усещането, 
че творческият процес оживява пред 
очите ми. Помня обаче снимките, 
които разглеждах в интернет, докато  
уъркшопът се провеждаше и дори 
не мога да преброя точно колко пъти 
си казах “Ех, защо не съм там, за да 
го видя!”. Ето защо този филм за мен 
беше като почти сбъднато желание.  

Изгледан под звуците на почти не-
прекъснат смях, породен от факта, че 
голяма част от участниците бяха в за-
лата, този филм беше един страхотен 
финал за фестивала. След това беше 
раздаването на наградите. А след 
това... до нови срещи през 2017 г!

Ана Луис Нориега

снимка: Рад Димитров

снимка: Рад Димитров
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Награждаване и официално
закриване на „Пиеро“ 2015

Председател: Светла Бенева- България
и членове: 

Ливия Крофлин - Хърватска 
 Марек Ходачински - Полша

Рин Ямамура - Япония 
Георги Стрезов - България

снимките за страницата подготви Рад Димитров
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ЗА МУЗИКА 

На  Леонард Еверс  за спектакъла „Крабат”  
на КУКЛЕН ТЕАТЪР ЛЮБЛЯНА – Любляна, Словения

ЗА СЦЕНОГРАфИЯ

МАРИЕТА ГОЛОМЕХОВА  
за спектакъла „Страх“  

на Държавен куклен театър – Стара Загора, България

ЗА ЖЕНСКА РОЛЯ
на Мария Данадова 

в спектакъла „ЛЮБОВ П И СТРАСТ Б“  на  ТЕАТЪР „ODIVO“ – 
Банска Бистрица, Словакия

ЗА МЪЖКА РОЛЯ

на Бенсе Саркади  
в спектакъла  „Будапещките марионетки”  на ТЕАТЪР 

„BENCE SARKADI“ – Будапеща, Унгария

ЗА РЕЖИСУРА

на Моника Ковачова 
за спектакъла  „ЛЮБОВ П И СТРАСТ Б“  на  ТЕАТЪР „ODIVO“ 

– Банска Бистрица, Словакия

ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ И НОВИ фОРМИ
НЕ СЕ ПРИСЪЖДА

ЗА НАЙ-ДОБЪР СПЕКТАКЪЛ GRAND PRIX
 на спектакъла 

„Алегро ма нон тропо” 
на ТЕАТЪР “ZERO EN CONDUCTA” – Барселона, Испания

ОЧАКВАЙТЕ
Следващия фестивал

 “ПИЕРО” 2017
Дî íîâи сðåщи!

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


