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Пластмасата е новата религия на ХХІ век – от 
ранна детска възраст идол за всяко момиче е кукла-
та Барби, а за момчетата – пластмасовите войниче-
та и така чак до зрелите години, когато дори мечти-
те придобиват „пластмасови измерения“ . Може би 
това е и причината за модата сред момичетата, об-
вързана със стремежа им да приличат на куклите, с 
които като малки са си играли, и тази при момче-
тата да вярват, че са уголемен вариант на войниче-
та . Но както всички знаем пластмасата (колкото и 
псевдо-религиозни смисли да е приелa) си остава 
просто материал, който все пак има как да ни научи 
на важните уроци в живота . Като казвам „просто 
материал“ нито за миг не влагам дори и капка недо-
верие или негативизъм . В интерес на истината 
именно пластмасата ще разгледам като добър при-
мер за театрално средство .

По време на ІХ издание на „Панаира на кукли-
те“ силен интерес предизвика представление с 
името „Plastic heroes“ („Пластмасови герои“). 

Преди да ви заговоря по-подробно за него ми се 
иска да сложим малка скоба, в която да разясня 
жанра на спектакъла . „Plastic heroes“ може смело да 
се нарече театър на предмета (object theatre), който 
за съжаление в България е слабо познат както като 
термин, така и като практика . В този тип театър се 
бяга от идеята за кукла . Още при зараждането на 
основните идеи за ежедневния предмет като меди-
атор при дадаистите (1910) и след това развитието 
им от сюрреалистите (1930) става ясно, че употре-
бата на предмета в изкуството е неминуема . Той е 
натоварен с ясни метафорични значения . 
Функцията на ежедневния предмет се променя и се 
превръща от всекидневен в демистифициран „не-
реалистичен“ обект . Много често е свързан с под-
съзнанието на артиста, който го обиграва . В също-
то време ирационалността на изживяването за 
зрителя е изключително подредена заради общочо-
вешките смислови значения, с които предметът 
сам по себе си е натоварен (пластмасово войниче 
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дил!“, която публиката вижда на 
екран, останалите трима актьо-
ри озвучават нарисуваното . 
Представлението напомня на 
своите зрители колко е важно да 
имаш истински приятел и колко 
силни можем да бъдем, когато си 
помагаме и когато сме заедно .

И така, когато настъпиха ве-
черните часове и станеше време 
за възрастните да видят спекта-
клите предназначени за тях, 
първото, което правеше впечат-
ление, е, че професионалната 
публика е много повече от редо-
вата . Неотдавна от СКТ бяха 
подхванали начинание да пра-
вят специални вечери в театъра 
с представления за възрастни, 
които да възобновят интреса 
към кукления театър за въз-
растни . Тази кампания обаче не 
се ръководи достатъчно амби-
циозно и поради това няма и 
голям успех . И така шансът и за 
професионалисти, и за зрители 
да видят повече спектакли е 
именно по време на фестивала . 
И, като изключим спектакъла 
на Веселка Кунчева „Аз, Сизиф“, 
чиято стойност е отдавна при-
зната, какво видяхме – тривиал-
ни теми и послания с обществе-
но и общовалидно значение, но 

нито разкриващи нови аспекти 
към тях, нито развиващи кукле-
ния и театрален език . Няколко 
чужди заглавия, които по ника-
къв начин не обогатяват сце-
ничния живот в България . 
Колкото и приятен, и общодос-
тъпен с темата за любовта да е 
спектакълът на испанците 
„Allegro ma non troppo“, ком-
бинацията от танц, предметност 
и кукленост не успява да дос-
тигне до виртуозност или до 
неочакваност на посланието .

Спектакълът на израелеца 
Ариел Дорон „Пластмасови ге-
рои“ дори не си поставя подоб-
на задача . Той просто взема те-
мата за войната и прави колаж 
от познати сцени от военния 
живот, като на места иронизи-
ра и пародира, но не повдига 
важните проблеми и въпроси 
на войната, които са така набо-
лели в наши дни . Когато доба-
вим факта, че актьорът работи 
с пластмасови и плюшени иг-
рачки, което съвсем пък не раз-
вива куклеността – единстве-
ният логичен отговор на въ-
проса защо е част от фестивала, 
е, защото е евтин .

И последното представление 
за възрастни, с което бе закрит 

фестивала, беше толкова непри-
ятна изненада, че се радвам, че 
беше последно . Полският спек-
такъл „Молиер“, посветен на ве-
ликия драматург, е много зло-
щастен опит да се погледне към 
съдбата на Молиер и проблеми-
те, засегнати в неговото твор-
чество . Но спектакълът е лишен 
от всякаква художественост и 
изпълнен от незнаещи мярка во-
девилност, преиграване, актьор-
ски щампи на всички човешки 
пороци и много пошлост .

Ден след фестивала с още 
горчив вкус се питам не е ли 
крайно време да преодолеем 
българския си манталитет да 
избираме количеството на спек-
таклите за сметка на художест-
вените постижения?! Не може 
ли да се изберат по-малко пред-
ставления, но пък представле-
ния-събития, ако не може, защо 
изобщо се прави цялото и не е 
ли по-добре международната 
програма също да бъде избира-
на от няколкочленна комисия?! 
Нека всички аплодисменти пос-
ветени на юбилея на СКТ да 
послужат за доказателство, че 
има смисъл да се работи смело с 
артистична мисъл, която да раз-
вива куклеността .

За театъра 
на предмета, 
войната и 
куклите 
Барби
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– сила, война, герой) . Този тип театрална практика 
има за основна цел да превърне конкретен предмет 
в сценична метафора, използвайки предмети от 
бита . В основата стои вътрешен или междучовеш-
ки конфликт, който, макар и абстрактно, носи ка-
тегорични значения, които по асоциативен път 
довеждат до идеята за предметния заобикалящ ни 
свят и проблемите на съвременния „консумиращ 
човек“ . Може би една от най-важните особености в 
тази сценична практика е, че всяко, дори най-мал-
кото, движение, е значещо и носи в себе си малък 
разказ . В този ред на мисли е от голямо значение 
актьорът да успее да овладее характеристиките на 
избрания материал . Всяко движение е сякаш хоре-
ографирано и прецизността е една от основните 
задачи на артиста . Относно драматургичната осно-
ва на театъра на предмета – тя се ражда в работния 
процес – в началото е идеята и експериментът с 
предмета и запознаването с границите и възмож-
ностите му или обратното, но във всеки случай 
фабулата се възприема на асоциативен принцип . И 
както науката си има баща – Аристотел, така за 
театъра на предмета има идея коя е „бащинската 
фигура“ – Кристиан Кариньон . Той споделя, че 
през 80-те, когато идеята за театър на предмета 
ескалира, масовото навлизане на пластмасови иг-
рачки и кино културата се превръщат в „детската 
площадка“, на която тази нова сценична форма се 
развива .1

И заговаряйки отново за пластмасови играч-
ки, след тази скоба, е време да преминем към 
конкретното представление . В „Plastic heroes“ 
разглежданата жанрова разновидност (театърът 
на предмета) е представена в най-чистата ѝ фор-
ма . В представлението си изпълнителят Ариел 
Дорон използва два вида играчки (като матери-
ал) – пластмасови и плюшени . Както споменах в 
самото начало пластмасовите „герои“ са завзели 
живота както на най-малките, така и на възраст-
ните . На повърхността изплува темата за война-
та, в която войниците, танковете, самолетите и 
военните бази, са пластмасови . В техния друг 
живот (извън войната) те имат своите семейства, 
които обаче също са пластмасови . И ако в меч-
тите си по принцип бягаме в един друг, различен 
свят, то техният, може би изненадващо (или не 

чак толкова) отново е пластмасов . Метафората 
за подменените идеали, с които свикваме от мал-
ки, е изведена на преден план . Единственият 
предмет, който не е пластмасов, е един плюшен 
тигър – той е по-голям от всеки друг предмет, 
който ще видим в спектакъла . С него започва и 
завършва представлението . Въпреки че сме 
свикнали да възприемаме това животно като 
екзотично и опасно, в този случай то носи сим-
воликата на другия свят, на природата, на изчез-
ващото, колкото и парадоксално да звучи, на 
човешкото, което е спряло да бъде привично в 
този „силиконов“ свят . В неформален разговор 
артистът споделя, че идеята за персонажа на ти-
гъра се е родила случайно по време на работния 
процес, но според мен именно тя е свързващото 
звено, заради което контрастите в представле-
нието позволяват концепцията на артиста да 
кристализира в зрителското съзнание . Фраг-
ментарният принцип, на който е изграден „Plastic 
heroes“, напомня на сериал – има ясно разграни-
чени части, които обаче смислово са обвързани 
и, ако проследиш историята до края, ще видиш 
как всяка част е водела към следващата и по този 
начин в сюжетен план се достига до лесно про-
следима история .

В началото тигърът е спокоен, сам и необезпо-
кояван, но изведнъж се появява танк, който за 
разлика от танка в „Животът е прекрасен“ на 
Бенини не е очаквана награда-подарък, а нещо 
ново и неизвестно . Реакциите и на момчето от 
филма, и на тигъра, са еднакво искрени и от тях 
струи неподправеното любопитство към новото 
и непознатото . Оттук насетне аз гледах на тигъра 
като на дете в свят, който му е непонятен, но то 
няма как да прецени дали този свят е добър или 
лош – той просто е различен . В цялото предста-
вление изпълнителят не дава оценки на това, кое-
то представя, но по асоциативен път подсказва на 
зрителите моралните му измерения в най-общ 
план . В този ред на мисли можем да гледаме на 
спектакъла не като на конкретен разказ за кон-
кретна война, а като събирателен образ . Почти 
без думи Дорон достоверно и пълнокръвно успя-
ва да придаде ясни личностни и същностни ха-
рактеристики на всеки един от персонажите .

Бих искала да откроя няколко важни сцени, 
които дават представа за смислите, на които из-
пълнителят набляга в представлението . Освен 
контраста, зададен още в самото начало между 
плюшеното животно и пластмасовия свят, има 
сцени, които разглеждат и ежедневието на тези 
„събирателни хора“ . Какво според вас е ежедне-
вието на един войник? Машинални разходки 
покрай граничната стена, ядене и сън? Да, но не 
само . В осем минутен етюд е представена нощта 
на един войник на пост . Той крачи напред-назад, 
яде, пие, уринира, снима се (selfie), гледа ероти-
чен клип и накрая заспива, а в съня му се появя-
ва Барби . Интересният похват, за който Кристиан 

„Пластмасови 
герои“
„Plastic heroes“
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Кариньон говори още през 80-те, който и Ариел 
Дорон използва, е кинематографичността в теа-
търа на предмета . Изпълнителят умело си служи 
с построяване на точка на внимание у зрителя . 
Когато играчката е важна, в съзнанието на гледа-
щия се задава автоматично четенето на образа в 
общ план . Умелостта се състои в това тази точка 
на внимание да бъде преместена неусетно върху 
близкия план, който в по-голямата част от случа-
ите, е лицето на артиста, седнал зад черната маса, 
върху която реди играчките . Прецизността на 
мимиките позволява на зрителя да сложи знак на 
равенство между актьора и играчката, а поняко-
га дори актьорът е отделен нов анонимен персо-
наж, с който играчката комуникира .

Друг важен момент в представлението е из-
ползването на видео записи, монтирани като 
скайп-разговор на два таблета между 
Пластмасовия войник и съпругата му – Барби . 
Синхронизирането на видеото и звука е изклю-
чително прецизирано, но по-важното е, че тук 
освен комичния ефект, който е търсен (и постиг-
нат), се достига до удвояване на пластмасовите 
характеристики на живота – освен, че „героите“ 
са пластмасови, те се виждат посредством медия, 
което превръща света, който обитават, в херме-
тизирана представа за нормален живот . Тук и за 
първи път се сблъскваме с комуникацията меж-
ду пластмасовите мъж и жена – те са изчерпани 
от теми; повтарят си, че се обичат, но и двамата 
обитават ирреални светове, които нямат допир-
на точка . След бурния смях се замисляме за без-
смислието и безмерната тъга на подобен тип съ-
ществуване . Тук е моментът да спомена, че освен 
умелото боравене с кинематографични средства 
Ариел Дорон успява на смислено-концептуално 
ниво да превежда зрителя през фабулата почти 
без думи като рязко обръща емоционалното със-
тояние в залата – от силно комедийно в трагич-
но . Той прави това с ясната идея, че именно ме-
тафоричността, която е лесно четима заради 
разпознаваемостта на избраните образи (войник 
и Барби), придава реалистични граници на об-
щочовешките проблеми, които представя . Тук е 
моментът да споделя за сензация в САЩ, в чиято 
основа стои Barbie Liberation Organization2 
(Освобожденческата Барби организация) . 
Идеята е, че се използват говорещи кукли като 
биват сменени записите на Барби и този на 
G .I .Joe (популярна играчка войник в Щатите) . В 
този случай момиченцата чуват от куклата си 
„Ще ги сразим!“, а момченцата от своите войни-
чета „Обичам да пазарувам!“ . Интересното е, че 
децата приемат това с чувство за хумор, докато 
родителите са разстроени, че играчките ще про-
менят техните представи за света . Въпросът тук 
както и в „Plastic heroes“ е: Това ли са верните 
представи или те са умишлено налагани в съзна-
нието на децата с конкретна цел? Въпреки, че 
представлението не третира тази тема, е добре да 

се вземе под внимание важността на това явле-
ние .

Може би една от най-запомнящите се сцени в 
представлението е тази за войника, който не ис-
ка да се бие, а да бъде звезда . По време на целия 
спектакъл Ариел Дорон загатва на моменти, а в 
други съвсем ясно и категорично поставя под 
„светлината на прожекторите“, малкия, различ-
ния човек, който в същността си е най-истински 
и най-незабележим . В този случай обаче той ня-
ма как да не бъде забелязан – куклата хвърля 
оръжието си и започва да танцува под звуците 
на „I Need A Hero“ на Bonnie Taylor, а актьорът да 
имитира пеене (отново кадриране на близък и 
общ план) . Песента излиза през 1984 г . и до ден 
днешен текстът ѝ може да се приема като изпо-
вядвано вярване на един не малък процент от 
дамите . Войникът пее „I Need A Hero“ („Нужен 
ми е герой“), а току-що се е отказал от званието 
„герой“, което по принцип идва с войнишката 
униформа . Изненадващото е, че командирът на-
режда на другия войник не да го убият, а да се 
присъединят към него и пред нас се разиграва 
истинска шоу програма . Това е един своеобразен 
манифест, който по ироничен и забавен, но едно-
временно с това ясен и категоричен начин, из-
казва подсъзнателните страховете на цели поко-
ления – ние вярваме, че имаме нужда от пластма-
сов герой, който да ни спаси – или както пее 
Бони Тайлър: „Той трябва да е силен, той тряб-
ва да е здрав и трябва да е току-що завърнал се 
от сражение“ . Борбата срещу това вярване е ня-
къде вътре в нас, но с поколенията започва да се 
заличава . След края на песента всички умират и 
войниците събират труповете по полето, докато 
не остане само един жив, в който чувството за 
самосъхранение ще надделее и той ще избяга . 
Този манифест е бил своеобразна лебедова песен 
на изчезващия човек, който иска да бъде нещо 
друго в този сбъркан свят .

В последната сцена тигърът и един самотен 
войник на полето се сприятеляват, но уплахата 
на войника и тренираните му рефлекси да стреля 
довеждат до смъртта на животното, чийто труп 
се превръща в хълм, по който преминават танко-
ве . Накрая бива забито знаме – ничие, черно 
знаме, което обаче символизира края на послед-
ното непластмасово и невинно живо същество в 
един изцяло пластмасов свят . И просто ей така 
– край . Детето в лицето на тигъра вече го няма и 
е останал само този пластмасов свят, който е зав-
зет от агресията и смъртта в лицето на войната и 
от материализма в лицето на Барби .

„Plastic heroes“ е представление, което, из-
ползвайки основните постулати на театъра на 
предмета, разглежда темата за изчезващия свят 
по един забавен начин, а изпълнителят Ариел 
Дорон ни подсказва, че „пластмасовата религия“ 
би следвало да предизвиква у нас смях, а не въз-
хищение .

1 http://www .the-
atredecuisine .com/
en/theatre-dobjet/
presentation
2 https://en .wikipe-
dia .org/wiki/
Bardie_Liberation_
Organization


