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emotions, despite the lack of ex-
perience and the passing uncer-
tainty . In this play of changing 
spirits lies one of the greatest ad-
vantages of the show . In its es-
sence acts the nature of the origi-
nal aspiration of the person to 
play – the play as a possibility for 
transfiguration, transformation 
of the daily round, animation of 
the details and the simple things . 
Exactly here the non-grown adults 
also find a part of themselves and 
enjoy this surprising meeting very 
much . Here the puppet theater 
starts breathing and successfully 
makes us go back to that volatile 
state of happiness, which is caused 
by the play, the whim, the spirit of 
invention, which surprise us so 
often in children . The inspiration 
of “clababble“ is infectious, in its 
unintentional sincerity hides a 
very quiet, non-obsessive philos-
ophy . Philosophy which does not 
point itself out, does not pretend 
and does not parade – this is the 
philosophy of the winking, the 
joke and the idea, transformed to 
the scenic time of joy and energy . 
Philosophy, which opposes to the 
idea that passing through life we 
should take things too seriously 

and look with doubt on every-
thing which is a bit crazy and in-
vented by life in order to provoke 
us . The hands-puppets confirm 
this craziness of art and life . In 
both of them we need more self-
irony – not to demonstrate wit or 
power, but to laugh on ourselves, 
have a look on us in another mir-
ror where we would look a bit 
curved, a bit confused and a bit 
comic . But it would be still us – 
with all our contradictions .

That is why “Clababble“ shall 
be a pleasant return to the won-
derful power of play and laughter . 
In fact, the play in the show is 

perfectly developed to the level of 
seriousness, which can mislead 
you easily . This, together with the 
new words of inspiration, born in 
the moments of pure joy, is called 
“clababble“ . It is the skill to amuse 
yourself with flair and profession-
alism, and convert the predictable 
chaos in a pure sign of play with a 
single snap of your fingers .

The troupe of the show has 
received the newly-found Award 
for Young Actor of the International 
Festival for Street and Puppet 
Theater “Puppet Fair“ in Sofia, 
2014 .

Translation by Nadia Zhereva

„Ръкоплещене“
“Clababble” 

Светлината като aктьор, светлината като 
мрак, светлината като привидност и като под-
съзнание, светлината като попътен фар… Това 
ми разкри една юлска вечер, прекарана в 
„Шаубюне Линденфелс“ (Лайпциг), спектакълът 
„Die Scheinwerferin“ на художника Наоко Танака 
(копродукция на Берлинските дни на танца/
Софиензаеле) . Спектакълът „Die Scheinwerferin“ 
е нещо повече от театър на сенките . Самата тя го 
определя като пърформънс-инсталация, пока-
зан впрочем на не малко фестивали и носител на 
три награди .

„Die Scheinwerferin“ е семпло като изразни 
средства представление, съдържащо обаче впе-
чатляващи детайли . На маса за хранене лежи 
безжизнена дървена кукла – изящно копие на 

Фарът на подсъзнанието
Вилия Моновска

Танака . Ниско над нея виси голяма крушка . 
Живата Танака се приближава до масата и свет-
лината в залата угасва . Тогава светва джобното й 
фенерче, единствената светлина по време на спек-
такъла, но напълно достатъчна да ни въвлече в 
един особен свят, в едно лично пътешествие .

Танако с прецизна ръка дава светлина първо 
на външното и очевидното: започва от главата 
на куклата, след това повдига ръката й, която е 
вкопчена в изкривена лъжица . . . Осветяването на 
умаленото дървено тяло прилича на аутопсия, 
правена като че ли от излетелия на свобода дух 
на Танака .

Черната, права коса на куклата е стълбата 
надолу, към пода, където е скупчена причудлива 
мозайка от счупени, разкривени, преобразени 
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предмети, повечето от които са отпадъци . Но 
тях зрителите разглеждат след спектакъла, в кой-
то тези малки „инсталации“ представляват спир-
ките по пътя към ядрото на подсъзнанието . Там 
са съхранени потиснати спомени, деформирани 
страхове, мрачни илюзии . Техните изображения, 
колкото и хаотични да изглеждат, всъщност 
следват едно градиращо чувство на изгубеност . 
Защото отвъд влаковите релси няма нищо друго 
освен пропаст, решетки, непроходима гора, 
странни машинарии, чиито огромни сенки се 
надвесват заплашително над куклата .

Този фигуративен свят през цялото време е 
видим в своята двойственост: реалните предме-
ти и техните многобройни и нереални проек-
ции-сенки . Изумително е как такова визуално 
богатство се побира в толкова малък отрязък от 
сцената (под масата и в радиус на около два ме-
тра от нея) . Движението на Танака може да се 
проследи достатъчно отчетливо и въпреки това 
тайните на създадените образи остават скрити 
някъде между светлината и мрака . Също като 

онези неподозирани тайни в нас самите .
Макар „Die Scheinwerferin“ да се причислява 

и към т .нар . театър на обекта (важна част от съ-
временната експериментална немска сцена), той 
си остава по-скоро визуално-асоциативен спек-
такъл . Т .е . на фокус е не обектът сам по себе си, 
а фантазната му същност . Онези негови страни, 
които са невидими за очите, но видими за джоб-
ното фенерче и подсъзнанието . Онези страни, 
които се наслагват дълбоко в нас като уж погре-
бано непримирение или срам, като последици от 
забравени или несбъднати мечти . . . Но внезапно 
всичко това избуява като дива джунгла пред нас 
и ни връхлита в момент на покой, съзерцание 
или сън, непредвидимо и неизбежно . Но само за 
да ни освободи и да видим пъстротата на негати-
вите от спомените си, заснети и непроявени . 
Точно както Танака, след повече от двадесетми-
нутен мрак, заслепява публиката с цветовете на 
лента с негативи . Което кара и куклата Танака 
гордо да се изправи и голямата крушка да блесне 
в лицето и́ .

The light as an actor, the light 
as darkness, the light as appari-
tion and subconsciousness, the 
light as a floating lightship… This 
is what brought to me a July 
evening, spent in Schaubühne 
Lindenfels in Leipzig, watching 
the show “Die Scheinwerferin“ of 
the scene-painter Naoko Tanaka 
(coproduction of Berlin Days of 
Dance/Sofiensale) . The show “Die 
Scheinwerferin“ is not only a 
shadow theater performance . 
Naoko Tanaka defines it as per-
formance-installation, performed 
at many festivals and winner of 
three prizes .

“Die Scheinwerferin“ is a per-
formance, which is plain in its 
means of expression, but impres-
sive in its details . On a dining-ta-
ble lies a lifeless wooden puppet 
– an exquisite copy of Tanaka . On 
a low level over it, hangs a big 
electric bulb . The real Tanaka ap-
proaches the table and the light in 
the hall is put out . Then her torch 
flashes – the only light available 

The Lighthouse of Subconsciousness

throughout the show, but com-
pletely sufficient to involve us in a 
peculiar world, in a personal jour-
ney .

At first Tanako’s precise hand 
gives light to the exterior and the 
obvious: she starts from the head 
of the puppet, after that she lifts 
her hand, which is gripping a 

crooked spoon… The illumina-
tion of the small wooden body 
resembles an autopsy, as if done 
by the spirit of Tanaka, languish-
ing for freedom…

The straight black hair of the 
puppet is the step-ladder, going 
down towards the floor, where a 
bizarre mosaic from broken, 

Viliya Monovska


