
ключения, в които жирафът се превръща в неотменен 
спътник . Толкова се привързва, че, когато трябва да счупи 
касичката, защото е събрал нужната сума, се отказва от 
мечтаната играчка, за да запази своя приятел – жирафа .

Следващата спирка на касичката-пътешественик е при 
старец, мечтаещ да полети . Намирайки жирафа с пълно с 
пари коремче, той мигновено се опитва да ги извади . Но 
успява единствено да счупи главата му . Така жирафът, 
копнеещ да бъде нещо повече от касичка, оживява в съз-
нанието му и става негов приятел .

Вдъхването на живот на неживата материя изисква 
голяма доза майсторство и талант . А Евгения Цичлия и 
Танос Сиорис ги имат в изобилие . Гърците, които госту-
ват за втори път на Панаира, сами изработват сценогра-
фията, куклите и осветлението . Историята, която разказ-
ват с техните партньори-кукли, ни учи, че животът съ-
ществува във всеки обект, който носи емоции и чувства . 

Чрез връзката си с жирафа двамата главни герои 
успяват да открият способността си да се 

сприятеляват, да мечтаят, да обичат .
„Жираф“ на Hop Signor Puppet 
Theatre е поезия . Красива фан-

тазия, изпълнена с емоция . 
Не исках представление-

то да свършва, защото 
красотата не бива да 

има край . А е труд-
но да кажеш сбо-
гом дори на кук-
ли, макар и за 40 
минути получи-
ли собствена 
душа, и по този 
начин превър-
нали се в наши 
приятели .
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За да разкажеш една история вълнуващо, емоционално 
и убедително, не винаги са ти нужни думи . Особено в кук-
ления театър . Доказателство за това е малкото голямо 
представление „Жираф“ на гръцкия независим театър Hop 
Signor, което според мен се превърна в гвоздея на фести-
валната програма на Х международен фестивал за уличен 
и куклен театър „Панаир на куклите“ .

Влязох в пространството за съвременен танц и пър-
формънс ДНК леко предубедена и без особено големи 
очак вания . Там съм свикнала да гледам съвсем друг тип 
представления, а и в програмата имаше далеч по-утвърде-
ни имена и трупи, които очаквах да видя с нетърпение . Но 
всичките ми предубеждения се изпариха в секундата, в 
която започна спектакълът . Мисля, че нищо не бе в състо-
яние да отдели погледа ми от малката масичка, върху която 
младите гръцки кукленици представиха красивата исто-
рия на една странстваща касичка жираф .

В този спектакъл куклите са толкова изразител-
ни и умело манипулирани от актьорите, че 
изглеждат по-живи от нас, хората . 
Това прави думите излишни . 
Малкото мом ченце, което от-
чаяно иска да си купи са-
молет играчка, постепен-
но се привързва към 
касичката във форма 
на жираф, в която 
очаква да събере 
заветната сума от 
10 евро . Като 
един истински 
малчуган, той 
измисля без-
брой игри под 
формата на ри-
царски дуели и 
пиратски при-

If you want to tell a story in an exciting, emo-
tional and convincing way, you do not always need 
words, especially in the puppet theater . An evidence 
of this is the modest, although good performance “A 
giraffe” of the independent Greek theater “Hop 
Signor” . For me it was the best performance in the 
programme of the 10th International Festival for 
Street and Puppet Theater “Puppet Fair” . I entered 
the Contemporary Dance and Performance Space 
(DNK) slightly prejudiced and without great expec-
tations . I was used to watching different kind of 
performances there, besides there were far more fa-
mous authors and troupes in the programme, which 

Жираф: очарователна куклена поезия
Наталия Алексиева

A giraffe – the fascinating poetry of puppets
Natalia Aleksieva 

I was looking forward to watch with enthusiasm . But 
all of my prejudices were gone in the moment the 
show started . I consider that nothing and no one 
would be able to take my eyes off the small table, on 
which the young Greek puppeteers presented the 
beautiful story of a wandering money-box giraffe . 

In this show the puppets were very expressive 
and skillfully manipulated by the actors in a way 
they looked more alive than us, people . There was 
no need for words . The small boy who desperately 
wanted to buy a toy airplane gradually became af-
fected to a money-box in a form of a giraffe, in 
which he hoped to collect the cherished amount of 

„A Giraffe“ 
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