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curved, transformed objects, more 
of which are scraps, are brought 
together . But these are seen by the 
viewers after the show, during 
which these small “installations“ 
represent the stops in the road 
towards the core of the subcon-
sciousness . There is the space, 
where repressed memories, de-
formed fears and obscure illusions 
are stored . Those images, no mat-
ter how chaotic they may look, in 
fact follow the idea of an increas-
ing sensation of loss . Because be-
yond the railways, there is noth-
ing, but a precipice, bars, an im-
passable forest, strange machiner-
ies with shadows, overhanging 
menacingly over the puppet .

This figurative world is visible 
all the time in its duality: the real 
objects and their multiple, but not 
real projections shadows . It is in-
credible how this visual abun-

dance is fitting in such a small 
piece of the stage (under the table 
and about two meters around it) . 
The movement of Tanaka can be 
seen totally clearly and in spite of 
this the secrets of the created im-
ages remain hidden somewhere 
between the light and the dark-
ness . Just as those unsuspected 
secrets inside of us .

Although “Die Scheinwerferin“ 
might be ranked among the shows 
of the so called object theater (im-
portant part of the experimental 
contemporary German stage per-
formances), it still remains a visu-
ally associative show, i .e . on focus 
is not only the object on its own, 
but also its supposed content . This 
refers to those aspects of the ob-
ject, which are invisible to the 
eyes, but visible to the pocket 
torch and the subconsciousness . 
Those aspects which are laid 

deeply in us, pretending to be a 
buried disagreement or a shame, 
consequence of forgotten or un-
fulfilled dreams… But suddenly 
all that grows up like a savage jun-
gle and falls on us in a moment of 
repose, contemplation or dream, 
unpredictably and inevitably . But 
only for the sake of releasing us 
and make us see the diversity of 
the negatives of our memories, 
photographed, but not developed . 
Just as Tanaka does, after more 
than twenty minutes of darkness, 
the audience is dazzled by the 
colors of the tape with negatives . 
This is also what makes the pup-
pet Tanaka stand up proudly and 
the big electric bulb flash upon its 
face .

Translation by Nadia Zhereva

Болшой театър кукол е един от най-старите в 
Санкт-Петербург . Някога в сградата, построена 
през 1919 г ., е работила експерименталната теа-
трална студия на Сергей Радлов – приятел и съ-
ратник на Мейерхолд от списание „Трите порто-

От Киплинг до Стария завет
София Козич

кала“ . По-късно трупана се изнася от това поме-
щение, а след ІІ световна война целият й състав 
е бил репресиран .

Зданието става куклен театър през 1931 г . 
Неговият разцвет е през периода 1965-1986 г ., ко-
гато режисьорът и педагог Виктор Сударушкин 
става негов художествен ръководител . Той поста-
вя спектакли не само за деца, но и за възрастни, 
което за тогава е било новаторство . Той смятал, че 
актьорът и куклата трябва да са в драматични 
отношения помежду си и този принцип бил в ос-
новата не само на постановъчната му практика, 
но и на методиката му за преподаване .

Дълго време театърът старателно опазва 
спектаклите, които са изградили славата му . 
Ситуацията се променя през 2006 г ., когато в те-
атъра идва Руслан Кудашов . Младият режисьор 
запазва в репертоара най-добрите спектакли на 
Болшой театър кукол . Успоредно с това той под-
бира курс в академията за театрално изкуство . 
Обучението рязко променя своя характер и се 
базира на нов принцип . Отначало актьорите 
изучават пластика и танци (спектакълът 
„Маугли“, ІІ курс), и чак след това започват да 
изичават различни видове кукли . Специално 
внимание е отделено на работата с предмети по 

„Еклисиаст“
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метода на Инженерния театър АХЕ – авангарден 
петербургски театър .Така се роди спектакълът 
„Шекспир-лаборатория“, построен на основата 
на етюди с предмети – от гвоздеи и магнити, с 
помощта на които се показва войната на Монтеки 
и Капулети, до сложни конструкции . Например, 
Бръснарят, който внимателно бръсне клиента с 
остър нож, е без глава . Предметите от ежедневи-
ето ни тук се използват поновому, те стават по-
вод за провокации: спектакълът свършва със 
следната сцена: гробар иска да си среже вените, 
но по-късно реже лук и гръмко плаче от него под 
звуците на „Защо?“ на Адриано Челентано .

След дипломирането си целият курс в пълен 
състав постъпва в театъра и основава експери-
ментална студия, която по-късно изгражда и 
свой репертоар . След като в първия си спекта-
къл Маугли се научава да говори и чувства, чове-
кът и неговите отношения с висшите сили стават 
главната тема за изследване .Затова актьорите 
най-често играят на живо в спектаклите . А ако 
има куклен пласт, то любимата кукла на режи-
сьора е обикновената явайка без лице – универ-
салната формула на човека .Такива бяха персона-
жите в спектакъла „Ние“ по антиутопията на 
Евгений замятин, докато в тях не се пробуждат 
критическо отношение към настоящето и осво-
бождаващото чувство на любовта, което връща 
човешкия им облик .

Като покорява едно след друго най-добрите 
произведения на световната и руската литерату-
ри, Руслан Кудашов най-накрая решава да поста-
ви трилогията по старозаветни текстове: „Песен 
на песните“, „Еклисиаст“ и „Книгата на Иова“, 
търсейки нова искреност, простота и наивност, 
присъщи на всеки, който за пръв път открива 

онова, за което е чел в книгите . Всичко се осно-
вава на фактурата, на предметите, които от ста-
ри времена се смятат за свещени: хляб, мляко, 
вода, пясък, дърво, земя . Суета на суетите и 
тщеславието на човешкия живот в „Еклисиаст“ е 
предадена с помощта на постоянно сипещия се 
от танците на актьорите пясък на сцената, тук 
главният герой е тълпата, която не търпи инди-
видуалността . В „Песен на песните“ на Соломон, 
който е преведен на език, близък на легендарния 
режисьор Некрошус, вече двама души познават 
любовта, като разказват за нея с помощта на раз-
лични кукли и маски . И, накрая на трилогията, в 
завършващата я история главният персонаж е 
напълно самотен и нещастен човек, който стои 
като пешка върху разпънато върху цялата сцена 
шахматно поле . Старозаветният Бог, пълен със 
сляпа сила, си играе с Дявола, и залогът е вярата 
на човека .Само че и двамата губят – Иов проща-
ва всяка мъка, която му причиняват, и става 
предтеча на Христос .

Но не само библейските текстове стават по-
вод за сериозни размисли за вечните въпроси на 
битието, но и приказките, и дори руския рок . Тук 
е създадено много живо пространство, където 
непрекъснато нещо се случва: ту фестивали, ту 
концерти, ту лаборатории по драматургия . Като 
резултата на това заедно с новото постъпление в 
трупата дойде и нова публика – млади хора от 
юноши до 30-годишни, защото те търсят отгово-
ра на същите въпроси . Не е ли това основното 
свидетелство за новия живот на театъра?

Превод от руски Никола Вандов
Материалът е писан 

специално за „КуклАрт“
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Кукленото изкуство се бори 
за нови територии в развитие-
то си на съвременната култур-
на карта . Иначе казано, упо-
рито и неистово търси вари-
анти да излезе от клишетата, в 
които неизбежно съществува 
от дълги години насам . Кукле-
ният театър отдавна не е само 
за деца . А дори и този, който се 
асоциира с детската публика, 
вече претърпява своите нео-
чаквани метаморфози . FIDENA 
– International puppet theatre 
festival 2014 разтваря хоризон-
та и зеницата на максимал-

Междуна-
роден фес-
тивал за 
куклен теа-
тър FIDENA 
(Есен, Бохум, 
Херне, 16-
24.5.2014)

Изкуство на стенатаКатерина Георгиева

но голям диаметър – ширина, 
дължина, височина, дълбочина 
в пълен обхват. И всичко това 
се случва във важния, почти 
митологичен, за тази германска 
територия Ruhr region, който 
носи следите на индустриални-
те „празници“, кризите, техно-
логизацията . Само привидно .

Пространството като но
сител на времеви трансфор
мации

Пространството в театъра 
образува нови форми . Позво-
лява му да се вмества в различ-

ни времеви измерения, излага 
го на постоянни изпитания от-
носно средствата и превръща 
всеки различен опит в нова ви-
зия за театър . А театърът отдав-
на е изгубил необходимостта да 
използва пространството като 
чист източник на информа-
ция – функцията му надхвър-
ля онагледяването, участието 
в спектакъла като „място, на 
което се случва действието“ . 
Днес наблюдаваме такова раз-
витие на сценичните изкуства, 
в което самото пространство е 
„актьор“, то е носител на сми-


