
стр. 1

ПИЕРО 2015 • 24-29 септември 2015, Стара Загора, България

И з д а в а 
Сдружение с нестопанска цел

тел. 042/620 420
www.pierrot-bg.com

Издание на пресцентъра на 

“ПИЕРО 2015” 

EUROPE FOR FESTIVALS
FESTIVALS FOR EUROPE
 EFFE LABEL 2015-2016



стр. 2

Ако Ви се случи, да искате да ста-
нете на крака след първите 40 минути 
от спектакъл и да ръкопляскате, ръко-
пляскате докато не ви изтръпнат дла-
ните и пръстите, то сте гледали нещо 
което ви е докоснало! Е, така се чувст-
вах докато течеше представлението 
„Страх“, което е част от репертоара на 
Държавен куклен театър – Стара Заго-
ра! 

Ако обичате естетически издържа-
ните спектакли, в които цари триедин-
ството – музика, картина и невероятна 
актьорска игра, обединени под режи-
сурата на Веселка Кунчева, то трябва 
задължително да влеете в себе си доза 
“Страх”!   

Ритъм, ритъм, ритъм – да, да, да!“
ето чака само и единство Вас, спокой-
но персонажът и общо взето голяма 
част от заобикалящите ви хора също 
понасят на собствен гръб същите тези 
неща! 

Страх, страх, страх от това, което не 
можеш да постигнеш в своя живот. Е, 
всички се чувстваме така!  

Спектакълът предлага толкова из-
обилие от естетически издържани 
елементи, че спокойно бих го нарекла 
божествен пир за сетивата. Първа точ-
ка (не по важност) от изграждането на 
красив и провокиращ мисленето спек-
такъл – светлина. 

Има нещо което неописуемо ме 
радва, когато го видя – осветление, на-
правено от специалисти и художници. 
Очите ми се побъркват при вида на 
прожектора, който излъчва концен-
триран сноп светлина, така че да няма 
никакви разсейки и да не се вижда аб-
солютно нищо останало, освен това ко-
ето е в обхвата му. Този сноп светлина 
е плосък конус, димът е навсякъде, а 
детското му аз, което сякаш плува във 
въздуха е снимката, която искам да на-
правя, за да доказвам на хора, които се 
занимават с това, че може да се напра-
ви! 

Втора точка (отново, не по важност) 
– музика (Христо Намлиев)! 

Ако излезете от този спектакъл и не 
си пеете - „Рам-там-там отива си живота 
ми...“, е значи не сте присъствали или 
сте гледали нещо друго! В „Страх“ музи-
ката е важна колкото актьорското при-
съствие, тя не отстъпва на никой друг 
компонент на спектакъла, тя е жива, тя 

Казват, че на прага на смъртта се 
случвали странни неща, сърцето ти 
прави с последни сили „бум-бум“ и това 
е толкова ритмично, красиво и тъжно 
едновременно! Но, ако това е достоя-
ние на пълен салон от хора, то най-ве-
роятно ще си Георги Спасов, и ще си се 
въплътил в обикновен човек, музикант, 
който е на прага на смъртта близо до 
последния красив, но и плашещ дъх. 

Сега се превключваме... в съзнани-
ето му сме, допуска ни до миналото си 
и внедрените в него от детството през 
зрялостта страхове. Три АЗ-а събрали 
се да споделят историята за това, което 
би могло да бъде, но не е; за това, ко-

ето носим като талант, но не успяваме 
да докажем на света, защото съществу-
ва страх.

Всички малки деца имат страхове 
– от тъмното, от това да не им се ска-
рат мама и татко, дали няма да посееш 
семенцето на съмнението у тях! За мен 
страхът е част от живота, който живея, 
част от това, което трябва да преодо-
лея. Това, което се е случило, съм го 
избрала аз, а когато се е случвало да 
спра е било точно в тази ранна детска 
възраст.

Когато, обаче видиш дете (Дарин 
Димитров) на сцената, неусетно се 
умиляваш толкова чистосърдечно, че 
може въобще да пропуснеш всичко ос-
танало... е, не в този случай, това е тол-
кова ударно, като истинска кино лента 
която просто преминава, то не е малко 
прекрасно момченце, то е това, което 
се е случило толкова отдавна в живота 
на диригента! 

А, ако торбалан и тъмното са страха 
на малкото момче, то във вече по-зре-
лите години (Калоян Георгиев) на мъжа 
идва болезнения страх от провал... 
страх да не направиш грешка, която 
няма да можеш да поправиш! Какво е 
любовта – ужас от отричането на та-
ланта, който носиш в себе си или ужас, 
който сам измисляш в главата си. Същ-
ност в най-чистия си вид, тя е енергия 
и синхрон, която не може да открие ди-
ригента в своята любима... макар и да е 
съществувала. 

Сега на вашето внимание, ако и вие 
имате цял куп с неплатени сметки, ако 
всеки месец получавате нещо ново, ко-

„СТРАХ“
ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР –СТАРА ЗАГОРА

Стара Загора, България
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води смъртта, тя е началото на края и 
помирението с живота! 

Много е важно, според мен в пред-
ставлението (и то е така) тези компо-
ненти да „пулсират“в перфектен ритъм, 
синхронизирани до толкова, че дори 
само те и празната сцена да те правят 
щастлив! 

Трета точка, (не по важност) – сце-
нография (Мариета Голомехова)! 

Синтезиращ спектакъл – там, където 
се срещат актьор и кукла или още по-
добре, когато се слеят в едно! Обичам 
люлки, обичах.. макар и да ми ставаше 
лошо от тях, е в сценичното простран-
ство на „Страх“ преобладават люлки, 
подредени систематично . Посред-
ством тях може да се окажете, не само 
в трите раздела на човешкия живот , да 
предложи няколко различни сцени от 
самите тях, а да ви направи част от ре-
петиция на диригента. Люлки – първа 
цигулка, контрабас... махало! 

Този спектакъл се живее с всички 
сетива и не би трябвало да остави ни-
кой безучастен, той е част от това което 
живеем всеки ден... защото всеки ден 
има „черни“ хора, които се опитват да 
се гаврят с душата ни и всеки ден има 
страх, който ако не бъде победен, ще 
победи самия теб!

 „Ако можех да започна живота си 
отначало, щях да бъда щастлив?!“ - тъм-
нина, тишина няма вече „бум-бум“!

Гергана Трайкова

Празна сцена на сцената, пътуващ 
артист с весела маска на клоун и два 
огромни куфара, бива захвърлен от 
някъде, от някой под светлината на 
прожекторите. Чува се пронизителен 
звук на съдийска свирка. Актьорът с 
надежда се засилва в посоката, от коя-
то е чул звука и отново бива захвърлен 
на празната сцена. Познатият сюжет на 
бекетовата „Действие без думи“ оживя 
на сцената на Старозагорския куклен 
театър, в рамките на фестивала „Пи-
еро“. Представлението  се казва „Да иг-
раеш Бекет“ и е част от репертоара на 
турския „Театър Темпо“. Основно дейст-
ващо лице е актьор, който се ползва с 
широко признание Халюк Юче.

Употребеният похват „театър в теа-
търа“ добавя екзистенциални въпроси 
в, и без това дълбоко философската 
творба на Бекет. Основната тема за 
безнадеждността на съществуването 
е разширена от умаляването на света, 
което създава усещане за многопласто-
вост на пространството. Идентифици-
райки се с марионетката на сцената, 
която представлява гологлав мъж с 
риза и шлифер, аз си помислих: „Как-
во би станало с малкото човече, ако то 
успее да отреже конците, чрез които 
е водено?“(то се опитваше на няколко 
пъти да направи това). Логиката на ус-
ловността на кукления театър е, че кук-
лата ще умре, но си дадох сметка, че в 
същност ще бъде просто обездвижена. 
Марионетката ще се превърне в човек, 
който ще гледа своето собствено не-
щастно съществуване, без да може да 
направи каквото и да било… дори да 
го прекрати. Куклата на няколко пъти 
„се опитва“ да напусне сцената, т.е. 
единственото пространство, в което 
е възможно да „съществува“. Какво би 
станало, ако успее? Може би, ако от-
ново отъждествим марионетката с чо-

век, би трябвало той да се премести в 
някакъв паралелен свят, подчинен на 
различни закони. Но може ли куклата 
по собствена воля да напусне своята 
реалност? Не. Такова решение може да 
вземе само кукловодът. Само той може 
да „поведе“ своята кукла към подобно 
действие, но тогава липсва нейната 
свободна воля. Тук отново можем да 
направим паралел с човека: притежа-
ваме ли ние свободна воля, или сме 
контролирани от невидим за нас кук-
ловод? Озадачаващо? Ето още един въ-
прос, който задава това представление: 
Ами ако доброжелателният кукловод, 
който контролира всяко наше движе-
ние, също бива воден от друга сила, ко-
ято не е толкова позитивно настроена? 
И това са само първите няколко пласта 
на представлението.

продължава на стр. 7

Колко е важно
“Да играеш Бекет“

„ДА ИГРАЕШ БЕКЕТ“
ТЕАТЪР “TEMPO” –  Анкара, Турция
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В изследване 
на любовта
Интервю с Хосе Антонио Пучадес и 
Хулиета Гаскон Роке 
идея, хореография и изпълнение на 
спектакъла “Allegro ma non tropo”

 Кога започнахте и какво ви заинтригува тогава?
Хосе: Започнах този проект през 2010 г.  и през 2011 г. 

беше премиерата на първото представление „Nymio”.  Бях 
сам на сцената. Още тогава личното ми предпочитание беше 
да работя и със своето тяло.

Използвате ли обикновено готови кукли, или ги съз-
давате на сцената както е в „Allegro ma non tropo“?
Хосе: В същност ние обичаме да наричаме нашата ком-

пания театър на жеста, защото целта ни е да съчетаем  раз-
лични движенчески дисциплини – танц, кукли, манипулация 
с предмети и т.н. 

До каква степен сюжетът е важен във вашите спек-
такли?
Хулиета: Целия процес е наше творение, наше собстве-

но проучване. Когато имаме някаква идея я разработваме и 
след това я сглобяваме.

Хосе:  Харесва ни повече да  играем с емоциите, откол-
кото  да разказваме истории. Ние мислим, че историята е у 
зрителя, а емоцията е това, което актьорът трябва да прово-
кира в съзнанието на хората. Ние показваме тези емоции и 
в зависимост от личните преживявания на публиката, всеки 
си създава собствена история. Тази концепция ми харесва. 

Това е и хубаво-
то на „Allegro ma 
non tropo“ –  едно 
и също предста-
вление, а за всеки 
зрител е различ-
но. Ако има 300 
зрителя, ще има 
300 различни ис-
тории.

Работите ли върху нещо ново в момента?
Хулиета:  Да. Казва се „Последния танц на Бриджит“. Ми-

слим да използваме марионетка (кукла). Ние не изчезваме 
зад куклата и тялото ще бъде важна част от представление-
то. Обичаме да участваме – куклата не е главният персонаж 
– всички ние сме.

Хосе: Ние движим Бриджит, но освен това играем нейни-
те спомени. Често сменяме и фокусът – той е ту върху кукла-
та, ту върху нас. Докато в „Allegro ma non tropo“ изследвахме 
любовта, сега акцентът пада върху сбогуването, върху смър-
тта и спомените. За нас пътят да постигнем това е да надник-
нем в съзнанието на Бриджит.

Забелязах, че движенията ви в „Allegro ma non tropo“ 
са съчетание от различни танцови стилове. Как 
достигнахте до тях?
Хулиета: Докато все още учехме усвоихме ралични ти-

пове и качества на движение. Зависи от това каква емоция 
искаш да събудиш у зрителя чрез него. Във всяка хореогра-
фия ние използваме различен тип на движение и физиче-
ска техника за различните неща, които искаме да изразим. 
Например вълната – тайната на някои от движенията, които 
използвахме в „Allegro ma non tropo“ e вътрешната тайна – 
свободата на връзката. Всичко е много сетивно. Според нас 
разбирането на движението би могло да промени всичко. 
„Allegro ma non tropo“ e представление, което разказва за 
любовта, но нека имаме предвид, че има различни видове 
любов. Понякога когато си влюбен и всичко е сладко и ро-
зово, ти имаш и страхове, изпитваш ревност и всички оне-
зи неща, които не са любов, но се включват в нея. Във всяка 
сцена в „Allegro ma non tropo“ ние изразяваме, чрез конкрет-
ни движения, различни чувства, които са част от любовната 
връзка.

Как ви хрумна идеята за името на спектакъла?
Хосе:  “Allegro ma non tropo” може да означава две неща: 

„Бързо, но не прекалено“ или „Щастливи, но не много“. Дока-
то обсъждахме представлението, заглавието беше първото 
нещо, а не както става обикновено да измислим първо пред-
ставлението. Помислихме си – „Любовта е като музика“. Как 
да изсвирим  щастие и свобода? Трябва да погледнем от раз-
лични страни: една от тях, според нас е, че любовта е щастли-
ва и бърза, но трябва и да бъде бавна от време на време. Ко-
гато слушаш „Allegro ma non tropo“, разбираш, че това е нещо 
като инструкция, за това как да го „изсвириш“(изиграеш). На-
пoмня на рецепта, малко или много.

Хулиета: Ние не търсим как  да разкажем определена 
история – това оставяме на публиката. Чувала съм толкова 
много версии на “Allegro ma non tropo”. Това което ние наис-
тина искаме, е да говорим за любов и отношения във всеки 
възможен смисъл – целият кръг от значения, независимо 
дали става дума за страстна любов или такава, която може 
да изпита едно малко дете.

Интервюира:  Светломира Стоянова
Материалът подготви: 

Любомир Парушев

„АЛЕГРО МА НОН 
ТРОПО“
ТЕАТЪР  “ZERO EN 
CONDUCTA” – 
Барселона, Испания
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Love research
Interview with José Antonio Puchades 
& Julieta Gascуn Roque

-When did you start and what interested you back then?
José: I started to make that project at 2010 and in 2011 was 

the premiere of the first show. In this performance “Nymio” I was 
alone on the stage. Even than I preferred to work both with my 
body and my hands.

-Do you usually use puppets or you create them on the 
stage, like you did in “Allegro ma non tropo”?
José: Actually we’d like to call our company “Zero en 

conducta” a gesture theatre because our purpose is to mix 
different movement disciplines – dance, puppets, object 
manipulation, etc. 

-What’s the importance of the story line in your 
performances?
Julieta: It’s our own creation; our own research. When 

we have an idea we develop it and then we put all the pieces 
together.

José: We like to play more with the emotions, than telling 
a certain story. We think that the story is the part that the 
audience have and the emotion is what the actor provoke in 
people’s mind.  We show these emotions through gestures and 
depending on one’s personal experience he creates his own 
story. I like this concept. That’s the thing about “Allegro ma non 
tropo” – it’s the same performance but it is different for each and 
every one. If there are 300 people in the audience there would 
be 300 stories. 

-Are you working on anything new at the moment?
Julieta: Yes. А piece, called „The Last Dance of Bridget”. We 

are working on it. There’ll be puppet in there. We don’t disappear 
behind the puppets and the body will be very important part of 
the performance. We like to participate – the puppet is not the 
main character – we all are.

José: We manipulate Bridget but we are also her memories. 
We play a lot with the focus – sometimes it’s on her, sometimes 

on us. While “Allegro 
ma non tropo “was a 
research about love, 
now we have another 
focus – on saying 
goodbye, about 
the death, about 
remembering. For us 
taking a look inside 
Bridget’s mind is the 
way to do it.

-I’ve noticed that 
your movements 
in “Allegro ma 
non tropo” are 
a mixture of 
different styles. 
How did you get to 
them?
Julieta: During our studies we’ve learned different styles 

and quality of the movement. It depends on what kind of 
emotion you want to provoke in people’s minds with the 
move. In each choreography we use certain kind of agility and 
physical technique to express something. For example the wave 
– the secret in some of the movements we used in “Allegro ma 
non tropo” is the inner secret – the fluency of the relation. It’s 
also very sensual.  We think that the comprehension of the 
movement can change everything. “Allegro ma non tropo” is a 
performance that talks about love, but we should keep in mind 
that there are different types of love. Sometimes when you are 
in a relation not everything is pink and sweet. You also have 
fears or jealousy and all those things which are not love but are 
included. In each scene of “Allegro ma non tropo” we express 
with certain movements different feelings which are part of the 
relationship. 

-How did you get to the name of the performance?
José: “Allegro ma non tropo” can mean two things: “Fast, 

but not too fast” or ”Happy but not too much”. Talking about 
the performance the name was the first thing we did. First we 
thought of the name and then we did the performance (usually 
is the other way around). We thought “love is like music. How 
to play with happiness and fluidity but sometimes you have to 
take the perspectives: one of them for us is: love is happy but 
quicker and at the same time love is like music – it has to be slow 
from time to time. When you listen to “Allegro ma non tropo” 
you’ll realize it’s like an instruction how to play it. More or less 
you can also say it’s a recipe.

Julieta: We are not in a research how to tell a certain story 
– the audience make it’s own story. Believe me I’ve heard many 
versions of “Allegro ma non tropo”. What we really want to talk 
about is love and relations in every way – with it’s variety of 
feelings no matter if it’s passionate love or the love of a little 
child.

Interview: Svetlomira Stoyanova
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Златното време

Сключването на подобна фаустовска 
сделка, разбира се, не води до нищо до-
бро и малката Момо с помощта на кос-
тенурката Касиопея (Ангелина Славова) 
и майстор Хора (отново впечатляващ 
Светослав Добрев) трябва да освободи 
времето и да спаси хората. Всъщност, 
дали само Сивите хора са виновни? 
Още преди пристигането им, хората в 
града са унили, нервни и са забрави-
ли да се усмихват и да се смеят. Сивите 
хора просто взимат това, от което ние 
сме готови доброволно да се откажем. 
За мен това е най-силното и най-важно 
внушение в целия спектакъл – идеята, 
че отговорността е преди всичко твоя, 
а след това – на останалите. 

Сцената е празна с висок подиум 
в дъното и кръг от чакъл в центъра. 
Този чакъл е абсолютно всичко в спек-
такъла – палачинки, сок, бонбонки, 
семенцата за цветя (“посад, посад”), 
водата за поливането им (“полей, по-
лей”), а също така и малкото време, 
което майстор Хора дава на Момо. 
Има и полицейска кола с няколко лас-
тика опънати върху покрива й, която 
се “превръща” в китара. И количка от 
супермаркет с чадър отгоре и две до-
пълнителни решетки отстрани, които 
Момо разперва като крила и количка-
та се превръща в хеликоптер. И цяла-
та тази условност е толкова театрална 
и същевременно толкова напомня за 
детската игра, в която пръчката може 

“Времето е злато” – често чуваме 
тази поговорка, когато се помайваме 
да свършим нещо не особено приятно. 
Тя ни приканва да работим, да бързаме 
и да не се занимаваме с излишни неща. 
Да не губим време, да вървим с бо-
дра, целеустремена крачка към... към 
какво? Именно времето е темата на 
мюзикъла “Момо” на творческия екип 
Веселка Кунчева, Мариета Голомехова 
и Христо Намлиев. Ценим ли времето 
си или в опитите си да го използваме 
“правилно”, всъщност го губим? 

Някъде, някога, в някакъв град 
пристига малката бездомна Момо (Ева 
Данаилова) заедно с нейния Мечо. Град 
като град – улици за метене от чистача 
Бепо (много добра роля на Светослав 
Добрев), хората – всеки с проблеми-
те си – самота, болки в кръста, трудно 
свързване на двата края, главоболие. И 
изведнъж се появяват Сивите хора, ко-
ито обещават сбъдване на всички же-
лания за пари, успех, слава и т.н. само 
срещу едно-единствено нещо – време-
то. А кое време? Ами, онова, нашето, 
лично свободно време за семейството, 
срещи с приятели, разходки в парка, че-
тене на книги, тоест времето, което ни 
дефинира като личности, а не като ро-
боти с пулс и кръвообращение. Имен-
но отказването от това време лишава 
хората от естествения им човешки об-
лик и заменя нормалните ежедневни 
жестове с резки, механични движения 
като марионетки (хореография – Явор 
Кунчев).

да се превърне в кон, а след това – в 
сабя, а няколко стола и старо одеяло 
правят чудесна къща за живеене и 
най-вече – играене. Детската енергия 
е едно от най-ценните неща в този 
спектакъл. Тя “струи” отвсякъде на 
сцената, преминава зрителната зала 
и събужда онова дете в нас, което 
отдавна сме приспали, докато сме се 
правили на големи и важни. Най-сил-
ният проводник на тази енергия е Ева 
Данаилова в ролята на Момо, която 
напълно е успяла да извади навън де-
тето в себе си и всичко в нея – позата 
на тялото, жестовете и интонацията 
са напълно детски. Убедена съм, че 
награда “Икар” или “Аскеер” или поне 
номинация щяха да бъдат напълно 
заслужени. Предполагам, че за много 
хора ролята на дете е много лесна – 
глезено гласче и толкова. Само че Ева 
Данаилова не играе дете, а Е дете на 
сцената – чиста, невинна, любопитна 
и по детски наивна и чувствителна. 
Мнението на други би било, че най-ве-
роятно самата актриса е инфантилна и 
затова няма проблем да изиграе дете. 
Само че от беглите ми разминавания с 
нея из коридорите на НАТФИЗ “Кръс-
тьо Сарафов” не съм останала с подоб-
но впечатление. Нещо повече – много 
добре помня ролята й в “Скъпа Елена 
Сергеевна” (реж. Мартин Киселов, ТР 
“Сфумато”), където тя изигра меркан-
тилна кокетка, която напълно осъзна-
ва влиянието си върху мъжете и не се 
колебае да го използва. Ето защо, за 
мен ролята й на Момо е актьорско по-
стижение, което не трябваше да мина-
ва незабелязано. 

Не мога да пропусна костюмите на 

„МОМО“
МЛАДЕЖКИ ТЕАТЪР „НИКОЛАЙ БИНЕВ“ –  София, България
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Мариета Голомехова (още един про-
пуск за награждаване, но поне с номи-
нация). Освен интересното решение за 
Часовниците, двете близначки, косте-
нурката Касиопея и роклята на Момо, 
с която тя ми напомня за Пипи Дългото 
чорапче съм впечатлена и от останали-
те. На пръв поглед нищо особено – нор-
мални ежедневни дрехи. Само че всеки 
женски костюм притежава някакъв де-
тайл, който индивидуализира персона-
жа и го прави различен от останалите. 
Всеки костюм е достатъчно “цветен” и 
цялата многотия от цветове и детайли 
създава напълно завършен рисунък, в 
който нито един цвят не липсва и ни-
кой от тях не е излишен. 

Музиката е на Христо Намлиев 
(“Икар” и “Аскеер” за 2015 г.). Вдъхно-
вена от класическия рок, тя обхваща 
цялата амплитуда от веселата мело-
дия на спонтанната веселба, когато 
Момо пристига в града, преминава 
през “Yesterday” на Бийтълс и стига до 
мрачната студенина в сцените със Си-
вите хора, където бавното темпо и по-
степенното покачване на тоновете от 
нисък към висок регистър звучи вле-
деняващо-заплашително.

Със сигурност за “Момо” може да се 
пише още. Спектакълът е много цялос-
тен и богат като театралност и внуше-
ния. Аз обаче ще припомня само едно 
нещо:

“Времето е злато,
безценно и богато.
...
Времето е всичко,
то ти е едничко.
Пести го, съхрани го,
в клетка затвори го.”

Ана Луис Нориега

от стр. 3
Една от интересните интерпрета-

ции на това произведение на Самюъл 
Бекет свързва ситуацията с известния 
мит за Тантал, който е осъден да жи-
вее в езеро, но когато се опита да пие 
от него водата се отдръпва от устата 
му. Какъв обаче е грехът на човекът, 
който гледаме в „Действие без думи“? 
Може би това е един от въпросите, 
които стоят пред зрителя „Как да се 
отнасяме към този непознат човек?“. 
Интересно е, че по презумпция ние 
приемаме персонажа от драматур-
гичния текст като положителен. До-
пълнителнително обстоятелство  е 
и нещастната съдба на главния пер-
сонаж. Зрителят се идентифицира с 
него, съчувства му, но… Ами ако това 
е някакъв опасен престъпник,  осъден 
на изгнание в пустинята? Липсата на 
каквато и да било предистория, уни-
фицира този персонаж и го превръща 
в „Евримен“, термин в литературата 
и драматургията, използван за обо-
значаване на обикновен индивид, 
без име, с който публиката лесно се 
идентифицира. Нека не забравяме, че 
в постановката този „Евримен“ е ма-
рионетката. На сцената, обаче има и 
друг актьор, който също е натоварен с 
драматургична функция. Нещата още 
веднъж се усложняват. Кукловодът и 
марионетката му споделят обща съд-
ба, но при него вече имаме известна 
предистория. Той идва с два марки-
рани куфара, освен това  знаем и не-
говата професия - кукловод. Артистът 
се оказва на празната сцена и му се 
случват нещата, които след малко ще 
се случат на неговата марионетка, но 
вместо кубчета, ножици и палми на 
него му е подхвърлена папка с текст за 
театър – „Действие без думи I“. Това е 
неговата малка надежда – да създаде 
изкуство…

Още една съществена разлика в из-

браната от Халюк Юдже 
театрална форма. Докато 
в текста на Бекет имаме 
един невидим антагонист 
(този който спуска пред-

метите), в сценичната интерпретация, 
аналогът на този персонаж влиза с 
грозна маска и авторитарно поведе-
ние. Тук имаме характеризация – ак-
тьорът е „добрият“, а външният човек 
„лошият“.   

Музикалното оформление напом-
няше ислямски религиозни напеви и 
осигуряваше един доста ангажиращ 
съзнанието фон, който допълнително 
повдигна градусът на напрежението у 
зрителите. Нито движенията по сцена-
та, нито неговият темпоритъм, изглеж-
даха свързани с протяжната музика. 
Тя беше по- скоро използвана за до-
пълване на обстановката. Културната 
бариера и непознаването на турският 
език не ми позволи да усмисля музика-
та като хомогенна част от това предста-
вление.   

Сценографията, освен сценичната 
кутия включва и шахматна дъска на 
пода. Метафора на илюзорната сво-
бода. Привидно нищо не те заплашва, 
няма фигура, която да те „вземе“, но с 
това идва и ограничението. Строги-
те правила за ходовете на фигурите в 
шаха; черните или бели квадратчета, 
на които може да се попадне… 

Да всичко това е тежко. Сигурно за 
много от зрителите бе натоварващо да 
гледат толкова мрачно представление, 
но независимо от мненията, които раз-
мених със свои колеги на фестивала, 
Бекет безспорно е класика, а „Да игра-
еш Бекет“ един качествен театрален 
акт.

Любомир Парушев

Колко е важно 
“Да играеш Бекет“
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Лудостта като спасението 
от дъждовните кошмари

„СЕМЕЙСТВО ЗАМЗА“
ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – СЛИВЕН

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

Колко много хора! Стоят на улицата 
пред театъра – някои си говорят, дру-
ги мълчаливо чакат, а трети стоят не-
подвижни, целите облечени в черно и 
сякаш дори не мигат. Изглеждат като 
статуи, но черният цвят на дрехите и 
устните им подсказва за тяхната не-
обикновеност. Три жени и един мъж 
– нито стон, нито трепет. Вече съм в 
салона. Поглеждам към сцената, а там 
бос млад мъж отново облечен в черно 
в центъра й,  а отстрани маса и перо (от 
онези, които едно време са били пота-
пяни в мастилници и изпод тях са изли-
зали толкова много думи, които могат 
да разсмеят и разплачат и днес). Това 
перо принадлежи на Франц Кафка. 

„Семейство Замза“ е представле-
нието, което предстоеше да видя. То е 
вдъхновено от „Преображението“ на 
Кафка. История за промяната на Гре-
гор Замза – търговски пътник, който 
една сутрин се събужда след поредния 
кошмар и се оказва, че вече всичко е 
различно – той е огромно насекомо, 
от което скоро семейството му ще се 
отърве. Но нека не се учудваме - все 
пак в този чудовищен свят „единстве-
ното спасение е лудостта“. На сцената 
пред нас виждаме кукла, чиято глава и 
тяло управлява самият Грегор (Любо-
мир Желев), а краката, които вече не са 
подвластни на неговата воля биват уп-
равлявани от други хора, които в един 
глас често приемат ролята на неговото 
съзнание или на разказвач. 

Дали ще ви учудя, ако кажа, че след 
като се превърне в насекомо Грегор 
губи не само своя човешки образ, но и 
глас? Най-вероятно – не. Но съм сигур-
на, че ако не сте гледали представле-
нието, няма как да предполагате дори, 

че неговия говор е заменен от beat box. 
Тук няма как да не изкажа огромното 
си възхищение пред младия талантлив 
актьор – Любомир Желев, който пока-
за (смело бих казала) „висш пилотаж“ 
на сцената. Колегите му неоспоримо 
също много категорично ме потопиха 
в тази (меко казано) странна история. 
Едно жестоко семейство, което сякаш 
хипнотизирано от думите на сестрата 
на Грегор стига до решението, че той 
не е нищо повече от насекомо и „тряб-
ва да се махне“. Споменавайки образа 
на сестрата би било невъобразимо от 
моя страна да не спомена прекрасната 
актьорска игра на Анна-Валерия Госта-
нян, чието превъплъщение със сигур-
ност е запомнящо се. Физическата й 
подготовка и концентрация започнаха 
на улицата и приключиха с последния 
поклон. 

Да се опитаме сега да визуализира-
ме всичко това. Вече знаете история-
та, научихте за прекрасната актьорска 
игра, но нека нарисуваме и картината. 
Както вече споменах черното преобла-
дава. Всеки един от актьорите е обле-
чен от горе до долу в черно като дори 
и устните им са черни. Единственото, 
което се белее са острите почти три-
ъгълни яки, покривката на масата, къ-
дето семейството се събира и ризите 
на всеки един от членовете му. Нещо, 
което ми направи силно впечатление в 
сценографията (дело на Петя Караджо-
ва), са параваните на колелца, по които 
от горе до долу по дължина са опънати 
бели еластични ленти, от където вли-
зат и излизат персонажи, пресъздават 
дъжд и т.н. С две думи мултифункцио-
налност и силно въздействие - опре-
делено  един голям плюс в цялостната 
идея на представлението. На сцената се 
появяват няколко различни по големи-
на кукли – всяка една от тях представя 
Грегор като насекомо - първоначално 
изключително голяма – управлявана 
от минимум 5 човека. След това по-
малка – движеща се почти през цялото 
време под сръчните и ловки ръце на 
Любомир Желев, който аз забравях да 

гледам просто защото куклата беше 
повече от истинска, а движенията ù 
изключително реални във всеки един 
момент. Относно майката, бащата и 
сестрата на Грегор – те бяха предста-
вени посредством големи глави, които 
на общите хранения бяха естествено 
продължение на манекените без глави, 
„настанени“ зад масата. Любопитно е 
да се отбележи, че тази маса, за която 
говоря е направена на принципа на па-
ната на колелца, които споменах. 

Това представление аз лично въ-
приех като един откровен разговор 
за самотата, неразбирането и жесто-
костта в света. Черните устни, от кои-
то се редяха тъжни истини и смъртта 
на Грегор, който въпреки всичко не 
обвини или нахули никого, ме остави-
ха замислена. Въпреки че бях гледала 
представлението и преди, аз се учудих 
колко още открих в него. Режисурата 
на Катя Петрова – тази изключителна 
жена, чиято фантазия не спира да ме 
диви, откри пред мен един нов Кафка. 
Това е един нов свят, една нова пред-
става за емоционалността на (смея да 
твърдя) съвременния човек, който по-
лека-лека се ожесточава спрямо дру-
гите, повлиявайки се от тоновете ин-
формация и представите за това какви 
би трябвало да бъдем. Лъчът светлина 
е образът на Грегор – доброто, което в 
представлението умира, но в съзнани-
ето на зрителя остава живо и нужно. 

Трябва ли да си слагаме „черно чер-
вило“ всеки ден, за да можем да отпъ-
туваме с влак към утопичното място, 
където дъждът не е вечен, а слънцето 
грее? Не знам... Но ако този свят не е 
истински и Грегор го няма, аз лично 
бих изчакала следващия влак или по 
скоро бих подкарала колелото си.

Светломира Стоянова
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