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След 60 години 
отлетели като миг
разказали десетки истории
на малки и големи
В Стара Загора
точно на 24-ти септември 
пораснали и зрели,
кукли, режисьори, театрали
на изложба са се събрали 
Марионетки, явайки, петрушки 
и естрадни – 
създадени отдавна или днес,
разказващи за славни времена 
и хора 
истории, които помни
бъдеще, което предстои 
и живи кукли минали през 
твоите или неговите ръце 
60 години – нито миг почивка
безкрай любов и вечни усмивки
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Грозното и красивото в новата българска 
анимация
През последните години в новата бъл-
гарска анимация се наблюдава. Склон-
ност към мрачност, черно-бели графики 
и скициране на тъгата се наблюдава. 
Несъмнено провокирана от видима и 
невидима реалност, фантазия в тъмни 
цветове и съкровеност в изразяването 
на страховете и опасенията. „Опасявам 
се, че светът далеч не е толкова пре-
красно място“, заявява дръзко Анимаци-
ята и отваря сама вратата към един друг, 
по-агресивен, по-навъсен и самотен 
свят, но това е светът, който тя виж-
да. Прави го рязко, с дръзка рисунка, 
напомняща забързана скица на тъжен 
художник и поезията на По (това не е 
То, а Едгар Алън По, нервен смях, моля)- 
саморазрушителност, народи, живее-
щи на опашката на кон, нови светове, 
майки, проституиращи с любовта към 
синовете си, мъже-чудовища от рев-
ност. Нека математично споделя своите 
любимци сред всеобщия постмодерен 
разказ...1+1=3!

„Съседски неволи“ с режисьор Пламен 

Николов и „Баба“ на Роза Колчагова. Пър-
вият ме спечели с това, че... всеки, който е 
живял в панелка, или максимум в Сту-
дентски град, някога си е мечтал неволи-
те му да бъдат споделени във всеобщото 
пространство за новини- на всички ни е 
нужна вълшебната пръчка, с която да се 
борим срещу битовизмите, крещящите 
бебета, пияните съседи, репетиращите 
актьори... Вторият е минимум стрес и 
максимум сантимент- Бабата е фигурата 
начало на всичко, тя е топлата вечеря 
и последната целувка. Разтърсващото 
в краткото филмче, обаче, не е грубият 
рисунък и меланхоличната живопис, а 
горчивото чувство, което оставя. Никога 
не ценим любовта на другите, втренчени 
в собственото си съществуване. И никога 
не виждаме тези, които ни обичат. Особе-
но, докато седят до нас на масата. Когато 
е празно. Тогава разбираме всичко. Да 
живее есенният дъжд! 

П.П- На рисунката съм аз, облечена като 
розов заек, и най-добрият ми приятел- 
Редакторът- Годо, който никога не идва. 
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Оптически илюзии е рядко по смелост 
явление за съвременния ни театър. 
Сам Хармс предупреждава читателя: 
[…] „струва ми се, че няма да разбереш 
моите стихове... би ги разбрал, ако се 
запознаеш с тях постепенно, но ти 
нямаш тази възможност“ […]

Със своя утвърден млад екип, Катя 
Петрова ни кани на по чаша абсурд в 
компанията на Булгаков, Хармс и Тувим, 
писали във време, в което се налагало 
умело да симулираш шизофрения, за да 
се спасиш от военна служба, след което 
властта те обрича на гладна смърт в  
Ленинградската психиатрия заради уж 
„неразбираемите“ ти творби. Кани ни на 
сцената, заедно с тях, да поогледаме Чо-
века, да си помислим за него или просто 
„да го видим докъде е стигнал“, почти 
век след творбите на тримата автори.

Представлението  се противопоставя 
на изкуството огледало на живота, това, 
което се стреми да пренесе, пресъздаде 
света, с търсенето на специфично и 
фино светоусещане, където човекът е 
още значим, а не „заменим“, сдъвкан 
и изплют от механизма на властта. 
Хуморът и безсмислиците носят своя 
вътрешна логика, която да оголи живота 
в реалния му, често несмешен вид. Пара-

доксът има за цел да създаде подходяща 
атмосфера за разобличаване на екзис-
тенциални ценности  като условности.

Милицията е персонаж, който нахлува 
постоянно на сцената. Идва, за да на-
помни, че може да смали човека, да си 
играе с него. Това е символът на грозна-
та власт от онези времена, и сигнал, че 
мястото й е в миналото.

Поканени сме на много условен цирк, 
където се жoнглира с невидимото, 
където животът и смъртта се шегуват 
помежду си, в компанията на проти-
воречиви автори. Сложността на това 
творчество предполага, разбира се, 
сложност на прочитите и интерпретаци-
ите, които следват. Липсва ни, може би, 
ледената тръпка страх, която изненадва-
що се вмъква между редовете на Хармс 
и Булгаков. Оптически илюзии очертава 
наивистичен щрих и намигва с усмивка 
към зрителя.


