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„Дъщерята на самурая“ е в известен смисъл 
уникален за българската театрална действител-
ност проект, който среща млади артисти, рабо-
тещи в сферата на кукления театър . Заедно те 
създават не просто нов куклен спектакъл, а про-
цес, който е еднакво важен както за тях, така и за 
цялата кукленотеатрална общност . След серия 
от уъркшопи с български артисти, Уатару Караки 
– единственият наследник на марионетната сис-
тема на Такеда, предава ценен опит и знания 
върху сложната природа на марионетките и за-
едно с Любомира Костова и нейния екип, създа-
ват спектакъла, за който куклите са специално 
изработени . Постановката е сама по себе си про-
изведение на изкуството, заради авторството в 
нея – на кукли, декор, костюми и музика . 
Срещнах се с някои от главните действащи лица 
в проекта, за да разкажат повече за предизвика-
телството да си самурай на сцената на кукленото 
изкуство .

Любомира Костова,  
режисьор, ръководител на проекта

Любомира, в „Дъщерята на самурая“ твоя-
та работа неколкократно надскача традицион-
ната работа на режисьора, защото се налага да 
работиш едновременно със сценограф, с архи-
тект, с артисти, които нямат опит в традиция-
та на източния театър и не на последно място с 
японския артист Сенджу Такеда. Къде се крие-
ше най-голямата трудност в овладяването на 
този процес? Как успя да свържеш в един спек-
такъл толкова самостойни артистични профе-
сии?

Наистина това е един необикновен проект . 
Всички участващи в процеса по създаването 
трябваше много бързо да навлязат в японската 
традиция на театър Такеда . Сенджу е учил 7 го-
дини, а ние трябваше да се справим с всичко за 
една . Въпреки това аз успях да постигна мечтата 
си – да събера екип, в който всеки един наравно 
да се бори за резултати – всички работеха енту-
сиазирано и дадоха 150% от себе си за проекта . 
Това е наистина рядкост . В този смисъл за мен не 
беше трудно да ръководя екипа . Това, което бе-
ше наистина трудно, е, че проектът е без подкре-
пата на театрална институция, което налагаше 
много работа да падне върху плещите на артис-
тите . И до ден днешен нямаме лукса да разпола-
гаме с театрален персонал, транспорт или други 
удобства . Наистина смятам, че добре подбра-
ният екип е наполовина свършена работа . Ре жи-
сьорският ми подход се базира на колаборатив-
ния принцип – всеки изследваше своето усещане 
за Япония, приказката, куклите Такеда и т .н . 
Исках целият екип да има възможност за лабо-
раторна работа . Докато наблюдавах този процес, 
се опитвах да усетя духа на куклите, музиката, 
театъра и да изградя за себе си усещането за това 
какъв трябва да е крайният резултат . В един мо-
мент образът и по-скоро начинът, по който бих 
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искала публиката да се чувства по време на спек-
такъла, ми се изясни . Смятам, че това е най-го-
лямата сила на спектакъла – кара публиката да се 
любува, да съзерцава красотата . Нещо което 
смятам, че често се пропуска днес .

Защо се спря на японската народна приказ-
ка „Химе с голямата шапка“? Какво те прово-
кира в нея и намираш за общовалидно и за 
българската публика?

Истината е, че приказката я избра Сенджу 
Такеда . Когато ми я предложи, вече имаше проект 
какви кукли би направил . Тогава си помислих, че 
щом Сенджу и Мила са вдъхновени от този текст 
– трябва да последвам техния импулс . Уникалното 
в тази приказка е именно шапката-купичка . 
Интересно ми беше да я превърнем в действащ 
персонаж . Също така доста променихме структу-
рата на приказката, за което мисля, че съм била 
силно повлияна от часовете по филмов и телеви-
зионен монтаж при доц . Нина Алтъпармакова в 
НАТФИЗ . Приказката е подобна на европейската 
Пепеляшка . Говори за това как човек трябва да 
държи на себе си, да не оставя другите да го мач-
кат и, разбира се, разглежда темата за любовта . 
Но не за любовта от пръв поглед, а тази, която е 
въпреки първото впечатление . Любовта-
партньорство, която свързва Уме и Итароу заради 
техните истински души, а не заради тяхното по-
тек ло или обществено мнение .

Сега, когато спектакълът е факт, какво е 
неговото бъдеще? Мислите ли със Сенджу 
Такеда за следващ проект, в който да създадете 
нови марионетки за „фонда Такеда“ и да про-
дължите това, което започна – консервирането 
на нематериалното културно наследство, как-
вото е кукленият театър на Такеда?

В началото на работата поставих една цел пред 
екипа – това, което правим, да е без компромиси 
и да се превърне в един качествен, фес тивален 
проект . Сега това е вече факт – започваме разго-
вори с фестивали, мислим и за турне в Япония . За 
опазването на нематериалното културно наслед-
ство е важна регулярната подкрепа . Засега това не 
може да се случва на пазарен принцип . Разбира 
се, продължаваме да търсим възможности за фи-
нансиране на следващи проек ти и нашата мечта е 
да продължим развитието си заедно . Смятам, че 
екипът, който създадохме е много силен и аз ще се 
боря той да продължи да функционира, за да по-
стигне пълния си потенциал на развитие и твор-
чески постижения .

Сенджу Такеда (Уатару Караки),  
ментор, кукломайстор

Отговорност или предизвикателство е да си 
последният наследник на Такеда. Можете ли да 
ни разкажете за своите спомени от Учителя. 
Кой е най-ценният урок, който пазите от него?

Несъмнено това да продължавам да нося 
фамилията Такеда е голяма отговорност за мен, 
защото каквото и да правя, аз представлявам 

както моя учител Сенноске Такеда, така и неговия 
театър . Един от най-ценните уроци за мен беше 
да се науча, че когато запазваме традициите, ние 
трябва да тръгнем да опознаваме първо основата 
на различните традиционни японски изкуства – 
танци, чаена церемония, официален японски 
език и т .н . И вече върху тази база ние надграждаме 
нашите умения за водене на куклите .

Когато говорим за системата Такеда, какво 
трябва да знаят читателите за нея. С какво тя 
се различава от останалия марионетен театър 
в Япония и по света?

Традиционната система на нашите марионет-
ки първо е създадена от Сенноске Такеда, който 
е бил учител на моя учител . Уникалното за кук-
лите са техните кухи бедра, захванати само с 
въже . Тази техника е много удобна и лека, но 
трудна за водене . Когато Сенноске Такеда започ-
ва да изготвя нови кукли за телевизията в Токио, 
се налага да промени състемата с такава, която е 
по-лесна за водене и за целите на предаванията . 
Също така традиционният водач е изцяло пло-
сък, докато този, който подготвих за нашия 
спектакъл е модифициран, за да е по-лека рабо-
тата на нашите актьори .

Колко месеца Ви бяха необходими, за да 
създадете Такеда-марионетките? Какво беше 
най-трудно в изработката им? Как избирахте 
материалите за тях?

Изработката на куклите отне приблизително 
4 месеца, като най-трудно и най-много време 
отне скулптурата и изрисуването на главите . Не 
само, че е сложна технологията, но и трябваше 
да показвам на Мила, която бързо усвои 
знанията . Материалите избрахме в Япония, 
където има чудесни магазини специално за 
копринени платове, копринени коси и други 
необходими детайли . В подбора на цветовете и 
тяхната координация в цялата цветова визия на 
спектакъла в голяма степен си послужих със 
знанията от часовете при проф . Майя Петрова .

Какво вдъхва живот на Вашите марионет-
ки? Те изглеждат много по-реалистични и по-
живи от много други познати ни от Европа 

„Дъщерята на 
самурая“
Снимка  
Гергана Дамянова
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марионетки. Кога една кукла започва своя са-
мостоен живот – когато кукломайсторът удари 
печата си върху куклата или когато актьорът 
хване в ръцете си своя водач и я поведе?

Сами по себе си куклите трябва да имат хубав 
дизайн и жив поглед, но оставени да висят в му-
зея, те имат само стойност на артефакт . Ма-
рионетките оживяват, когато се заиграеш с тях, 
дори да е само едно поклащане на главата, по 
конците тече техният живот . А вече актьорът 
със сърцето си им дава магия и душа .

Труден ли беше процесът на работа с бъл-
гарските артисти, които нямат опит с традици-
онния японски театър? Кое беше първото, 
кое то трябваше да научат, с което се наложи да 
се справят?

Първото нещо, което трябваше да научат ак-
тьорите беше как да връзват конците . Всеки ак-
тьор има навик за водене на марионетките, зато-
ва аз им показах как да разберат дали има проб-
лем с конците . Изисква много време и опит, за да 
се усети кога и кой конец трябва да се донаглася . 
Също така, когато дълго време се играе с марио-
нетките, най-добре е те да са с леки крака, но 
това пък ги прави по-трудни за усещане, когато 
ходят . Това е другото, с което трябваше да се 
преборят нашите млади актьори .

Вярвате ли, че сред българските куклени 
артисти има достойни последователи на ваше-
то изкуство и готов ли сте да предадете знания-
та и уменията, които имате, за да запазим жива 
тази традиция?

Българските куклени актьори имат чудесни 
знания и много бързо усвоиха всичко, което ус-
пях да им предам в краткия период на нашите 
репетиции . Много време отнема посвещението в 
моето изкуство, но защо пък не . Стига да имат 
стремежа да изминат пътя в опознаването на 
японските традиции, марионетната система и да 
изразяват нейните качества и красота пред зри-
телите и ценителите на нашето изкуство .

Мила Дикалова, 
сценограф, кукломайстор

Мила, предполагам, че работата с марио-
нетките на Такеда е нещо ново и много вълну-
ващо за теб. Колко е дълъг пътя от парчето 
дърво до създаването на живата кукла?

Процесът на изработката на японските марио-
нетки е колкото трудоемък, толкова и вдъхновя-
ващ за мен . На двама ни отне четири месеца, но 
макар и да имах опит в изработката на кукли, за 
мен всичко беше много различно . Най-вече скулп-
ти рането на азиатските лица, специфичните тех-
ники на изрисуването им, сглобяването на леките 
дървени тела и накрая зашиването на ръка на 
копринените кимона . Приемам като безценен 
урок и чест за мен да съм в екипа по създаването 
на седемте невероятно прецизни кукли .

Декорът е истинска приказка. Освен кра-
сив, той е и функционален. От какво се воде-

ше, когато работи по него и колко време отне 
неговото изрисуване?

Механизмът на декора е вдъхновен от разли-
стването на книга, която актьорите разкриват 
пред публиката . По този начин той е по-компак-
тен, удобен и лесно се променя от картина в 
картина . Цветните декори са базирани на много 
известни рисунки на укийо-е художниците 
Кацушика Хокусай, Утагава Хирошиге и много 
други . Заедно със Сенджу подбрахме и комбини-
рахме различни елементи от тях, които най-чис-
то да изразяват усещането за традиционните 
японски къщи, дворове и природа . Естествено 
ние ги модифицирахме според нашето виждане 
и естетиката на куклите, за да можем да ги обе-
диним в общ стил . Рисуването на проектите в 
детайл отне около месец, а в ателието за две сед-
мици успяха с невероятна точност да пренесат 
всичко върху големите декори .

Спектакълът изобилства от малки детайли, 
ювелирно и сръчно изработени, така че да стоят 
в естетиката на японския куклен театър. Сце-
нографите принципно обичат да работят в ма-
щаб, да се развихрят и пълнят сцената. Как 
пос тигна този ефект на въздействие на визуал-
ната среда, без тя да е прекомерно претрупана?

Искахме да запазим фокуса върху нашите 
кукли, затова повечето детайли са изрисувани 
върху фона и оставихме много малко реквизити 
по сцената . Те само биха затруднили нашите ак-
тьори, защото колкото повече неща има сред 
морето от конци, толкова е по-голям рискът да 
ги оплетем . Но нашите цветни фонове са сами 
по себе си картини, на които само куклите съ-
перничат по красота .

Георги-Маноел Димитров, 
актьор

Георги-Маноел, в НАТФИЗ сте изучавали 
марионетки като система-кукли. С какво рабо-
тата с марионетките от системата на Такеда 
беше по-различна и трудна?

По принцип работата с марионетки е сложен 
процес, свързан с изучаване на характера на кук-
лата и нейния механизъм . Работата с марионет-
ките от системата на Такеда е различна с това, че 
марионетките са с двуметрови конци, а ние, ак-
тьорите се намираме върху скеле, откъдето во-
дим куклите . Тези марионетки имат човешки 
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облик, изработени са от специално дърво, доне-
сено от Япония, дрехите им са от платове, взети 
от оригинални кимона, прекроени специално за 
куклите . Марионетките са изрисувани толкова 
прецизно, че изглеждат като истински . Затова 
ние трябва да бъдем много прецизни и внима-
телни в действията и движенията си, защото 
всеки техен жест и движение може да каже мно-
го на публиката .

В спектакъла и ти, и твоите колеги водите 
едновременно няколко кукли. Не се ли обър-
квате кога кой водач държите и кои конци 
трябва да дръпнете, за да постигнеш желаното 
движение или имате свои знаци, скрити зад 
паравана?

Нашата тайна се крие в добрия синхрон по-
между ни . Ние много добре се усещаме и допъл-
ваме по време на представлението, защото се 
случва двама или трима души да водят една кук-
ла, която има повече от петнадесет конеца . 
Интересно е да се спомене, че персонажите са 
седем, а ние сме четирима актьори, което води до 
ситуацията, един от нас да задвижва конкретна 
кукла, а друг да я озвучава . За да одухотворим 
неживата материя се изисква силна връзка меж-
ду нас, актьорите, която според мен сме достиг-
нали, за да може историята да вълнува и трогне 
публиката .

В представлението водиш марионетките, но 
играеш и с театър на сенките, появяваш се и в 
жив план. Къде се чувстваш най-комфортно?

И на трите места се чувствам комфортно, защо-
то са различни по своята изразност . В живия план 
играем разказвачи, които представяме тази при-
казка, разигравайки я чрез красивите марионетки 
и театъра на сенките . Театърът на сенките от своя 
страна е друга магия, чрез която човешкото въоб-
ражение се превръща в реалност, и където можем 
да видим как героите политат, озарени от любовта . 
Истината е, че се чувствам удовлетворен от въз-
можността да участвам в това представление, да 
работя с прекрасен екип от професионалисти, с 
които показваме японската култура чрез театър 
Такеда и успяваме да заредим публиката с положи-
телна енергия чрез спектакъла .

Мария Михайлова, 
композитор

Какво те вдъхнови, за да създадеш музиката 
за „Дъщерята на самурая“? Има ли някаква 
по-особено метрика в композирането, която 
трябва да се спазва, за да звучи познатата ни 
японска мелодия?

Вдъхновение за мен беше цялостната идея за 
спектакъла, прекрасните кукли и декорът, про-
цесът на тяхното създаване, красивата приказка . 
Направих и голямо проучване на японската 
музика . Слушах много и четох за нейните 
особености . Тя е абсолютно друга . Няма ни-
що общо с европейската . В нея няма тонал-
ности, строят на традиционните инструмен-

ти не е темпериран, всичко е построено на ладо-
ве . И при написването на музиката спазвах 
японските ладове и използвах японските народ-
ни инструменти . Това създава японското звуче-
не . Откъм метрика в традиционната японска 
музика, разбира се, също има своята специфика . 
Например част от музиката им е безмензурна . 

 В представлението, музиката е главно дейст-
ващо лице почти през цялото време. По какъв 
начин тя си взаимодейства с актьорската игра и 
какви бяха най-големите предизвикателства за 
теб в синхронизирането на нейното звучене с 
воденето на куклите от артистите и мизансце-
ните, които имат по време на спектакъла?

При композиране се постарах да следвам емо-
цията на различните сцени на спектакъла и да 
създам подходящо настроение, което да подсили 
въздействието на самото действие върху публи-
ката . Спектакълът се получи дори по-музикален, 
отколкото очаквахме и планирахме при първо-
началното определяне на моментите, където 
трябва да има музика . Предизвикателство беше 
таймингът, защото е трудно предварително да се 
определи колко време е необходимо за всеки 
преход и изиграване на всяка сцена, а аз като 
композитор на театрална музика трябваше да се 
съобразя с времето, защото при създаване на 
цялостно театрално представление, е важно му-
зиката да бъде в пълен синхрон с действието и 
навсякъде, където трябва да има музика, да я 
има . Затова се наложи на някои места да доба-
вям музика и звукови ефекти до последната ре-
петиция .

 На финала, главният персонаж Уме, свири 
на ко̀то. В процеса по създаването на този 
спектакъл успя ли да изследваш по-подробно 
традиционните японски инструменти и откри-
ваш ли някаква прилика в звученето на тяхна-
та музикална партитура и тази на традицион-
ните български инструменти?

Разбира се, че ги изследвах . В спектакъла из-
ползвах много шамисен и ко̀то, както и тайко и 
шакухачи . Според мен няма особена прилика в 
звученето между японската и българската музи-
ка, както и не бих сравнявала традиционните 
инструменти на двата народа . За мен всяка тради-
ционна музика пресъздава философията и погле-
да върху света на един народ и показва неговата 
уникалност . При композирането на музиката на 
„Дъщерята на самурая“ обсъждахме дълго, до-
колко трябва да е автентично японска и стигнах-
ме до решението, че понеже спектакълът е япон-
ско-българска продукция, е добре музиката да е 
по мотиви на традиционна японска музика, но в 
същото време да бъде по-лесно разбираема за ев-
ропейци . Мисля, че като цяло, спектакълът се 

получи едно красиво произведение на 
изкуството и се радвам, че на хората им 
харесва .

„Дъщерята на 
самурая“
Снимка Гергана 
Дамянова


