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„Страната на Оз“ 
Снимка  
Гергана Дамянова

Знаеш ли какво е да живееш 
без сърце? Да живееш в свят, в 
който никой не ти обръща вни-
мание, а когато духне вятърът 
– те взима със себе си, високо в 
небето . Приказка, в която най-
могъщите хора са магьосници-
те, а лъвът определено не е ца-
рят на животните . Това е 
Страната на Оз, в която Дороти 
попада съвсем случайно и от-
крива своите приятели – 
Тенекиения човек без сърце, 
Плашилото без ум и страхли-
вия Лъв .

СКТ откри Х издание на 
Панаира на куклите с премие-
рата „Страната на Оз“, чийто 
режисьор и драматург е Елица 
Петкова . Представлението, 
под ходящо за малки и големи, 
даде вълнуващ старт на фести-
вала и вдигна много високо 
летвата за следващите продук-
ции от програмата . Режисьорът 
в компанията на сценографите 
Ивайло Николов и Ива Гикова 
създават вълшебната страна 
позната на всички ни и нейни-
ят всемогъщ владетел Оз . А 
актьорският състав въвлича 
публиката в приключението на 
Дороти и приятелите ѝ по та-
къв начин, че успяват да нака-
рат възрастната част от публи-
ката да повярва в магията, а 
малките остават запленени, с 
широко отворени очи от летя-
щите кукли, смешните магьос-
ници на доброто и злото и най-
вече от вятъра . Екипът е дос-
тигнал висок резултат във вся-
ко отношение . Безупречната 
актьорска игра на кукловодите 
те кара да забравиш присъст-
вието им на сцената . Начинът, 
по който са направени куклите 
– дрънчащ тенекиен човек, 
плашило, от което пада слама и 
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страхливият лъв – всяка кукла 
притежава свой характер, своя 
индивидуалност, свой живот .

Също колкото куклите, тол-
кова вълнуващо е и сценограф-
ското решение . Пространството 
е направено така, сякаш наис-
тина са успели да уловят вятъ-
ра, който отвлича малката 
Дороти от Канзас и я изпраща 
в нереалното . Героите се дви-
жат по големи кръгове, във 
всеки от който има перка . Тези 
устройства, изцяло задвижва-
ни ръчно от актьорите, създа-
ват илюзията за една непрекъс-
нато променяща се среда, едно 
присъствие на вятъра, при-
съствието на невидима сила, 
която ги задвижва . Малките 
приключенци срещат какви ли 
не трудности по пътя си, а сре-
дата не изневерява на това . 
Появява се гора от въжета, 
пропаст от метал, поле от ярко-
червени макове и какви ли не 
пространства, с които актьори-
те играят толкова умело, успя-
вайки да се слеят със средата, 
плътно без да се отделят от 
свои те кукли .

За мен е радост да видя по-
добно представление на сцена-
та . То е от онези, които привли-
чат интереса и вниманието на 
децата, карат ги да мислят и да 
искат да ходят на театър . 
Поучителната приказка за Оз е 
нещо, което дори не всички 
възрастни са осъзнали, а какво 
остава за малчуганите . 
Интересното в нея е, че всеки 

иска това, от което е лишен . 
Точно както се случва и в жи-
вота . Приключениците не по-
лучават това, което искат, за-
щото то не е нещо материално, 
което може да се купи или по-
лучи даром . Но те успяват да го 
постигнат без дори да го осъз-
нават . Много често животът ни 
учи на подобни неща . Опитваме 
се да бъдем някой или да по-
стигнем нещо, но все не успя-
ваме . Но когато намерим под-
ходящите хора и заедно с тях 
търпеливо започнем да пре-
следваме целите си, ние се нау-
чаваме, постепенно придоби-
ваме желаното . Този процес 
няма крайна точка, няма своя 
магьосник Оз, точно както е в 
приказката на Лиман Ф . Баум . 
Тенекиеният човек не получава 
своето сърце, но успява да се 
научи да обича . Плашилото ос-
тава без мозък, но все пак може 
да мисли и вече не се смята за 
глупчо . А страхливият лъв 
осъз нава, че няма нищо страш-
но в това да живееш, да общу-
ваш с хора и да бъдеш себе си . 
Важно е посланието, а това, че 
актьорите от екипа на предста-
влението са успели да го пре-
създадат и то достига до хората 
в салона, е невероятно . Дано са 
повече тези, които да повярват 
в него – и малки, и големи . Да 
имат смелостта да позволят на 
малките кукли да им разкажат 
една история много по-валид-
на за реалния, отколкото за 
приказния живот .


