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10 euro . As a real nipper he invented a lot of games 
such as knight duels and pirate adventures, in which 
the giraffe became his unchanging companion . They 
became so close, that when the boy had collected the 
necessary amount and had to break the money-box, 
he gave up the dreamt toy in order to keep his friend 
– the giraffe . 

The next stop of the traveling money-box was an 
old man who was dreaming to fly . When he found 
the giraffe with a stomach full of money, he immedi-
ately tried to take it out . But what he managed to do 
was only break his head . And so the giraffe, willing 
to be something more than just a money-box, came 
back to live in his mind and became his friend . 

Drawing a breath into a non-living matter requires 
a big amount of mastership and talent . And Evgenia 

Tsichlia and Thanos Sioris have plenty of them . The 
Greeks, who have been guests of the fair for a second 
time, had prepared the scenography, the puppets and 
the illumination on their own . The story they told 
with their partnering puppets, teaches us that life ex-
ists in every object, which has emotions and feelings . 
Thanks to their relationship with the giraffe, the two 
main characters managed to discover the opportuni-
ties of friendship, dreams and love . 

“A giraffe” of Hop Signor Puppet Theater is in-
deed poetry . A beautiful fantasy, filled with emotion . 
I didn’t want the show to finish, because the beauty 
should not have an end . And it is even difficult to say 
goodbye to puppets, which had a real heart for 40 
minutes and thus actually became our friends .

 Translation by Nadia Zhereva

По време на Х юбилейно из-
дание на „Панаира на куклите“ 
14 човека имаха уникалната въз-
можност да участват в четири-
дневен уъркшоп с небезизвест-
ния Невил Трентър . През годи-
ните той създава уникален стил 
на работа – моноспектакли с 
кукли с човешки размери .

Първите два дена от работата 
си със студенти и професионал-
ни актьори – от България и 
Гърция, лекциите и упражнени-
ята бяха в посока техническа ра-
бота с куклата и невербална ко-
муникация с публиката .

В този текст бих искала да ви 
споделя някои от основните 
принципи в работата му, които 
той предложи на аудиторията 
през първите два дена, в рамките 
на които бях зрител и участник .

На първо място е принципът, 
на който се подчиняват всички 
технически, драматургични и 
актьорски способи, изграждащи 
спектакъла, а именно действие-
противодействие . Когато нещо 
се случи в света, който куклата 
обитава, независимо дали е до-
пир, поглед или събитие, тя 
трябва да реагира достатъчно 
бързо и адекватно на сценично-
то време .

Казвайки сценично време, 
искам да уточня какво имам 
предвид – това е времето, на 
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коет о е подчинено сценичното 
действие и не е реалистично в 
смисъла на живото актьорско 
присъствие, но е абсолютно ва-
лидно за време-пространството, 
което куклата обитава .

Господин Трентър говори и 
за това, че мисловният процес 
на куклата трябва да може ясно 
да бъде проследен от зрителя и, 
че всяка пауза (стоп кадър) съ-
държа в себе си този процес, 
който би следвало да е ясно че-
тим . Докато все още говоря за 
зрителя като възприемател, е 
редно да споделя и нещо инте-
ресно, което е свързано с начина, 
по който куклата изглежда и се 
движи . Още при първата ̀и поява 
за зрителя трябва да е ясно ка-
къв тип персонаж предстои да 
проследи .

Трентър набляга много на 
вертикалните и хоризонтални 
въображаеми линии, които 

движенията на куклата „рису-
ват“ в пространството . Той го 
обяснява с емоционалното със-
тояние на куклата – бавното дос-
тигане от 0 до 90 градуса по вер-
тикала, например, показва кому-
никация с божественото, молит-
ва, надежда .

Относно движението на кук-
лата той споделя, че тялото ви-
наги следва погледа . Друг важен 
момент от процеса на създаване 
на спектакъл е откриването на 
правилния архетип, посред-
ством който да се предаде жела-
ното послание . Колкото и гро-
тескна да е куклата, тя винаги 
достига до зрителя на човешко 
ниво и нейният вид, движения и 
светът, който обитава, било то и 
имагинерен, е предаден недву-
смислено на всеки в салона .

Открих две изказвания в за-
писките си, които смятам са 
много полезни и базови при 
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технологията на невербалното 
„оживяване“ на куклата на сце-
на:

 – бавното и премислено дви-
жение носи много повече от 
бързината и „бъбривите“ движе-
ния, които не добавят смисъл за 
зрителя, а по-скоро разсейват 
вниманието и концентрацията 
му;

–„ако си еднакво емоциона-
лен като куклата, тя започва да 
играе, а това не е добре“ . 
Отстраняването на актьора от 
куклата, начините на комуни-
кация с нея и посредством нея, 
както и показването на йерар-
хични отношения, са само една 
от малките тънкости, които 
превръщат диалогът на сцена и 
с аудиторията в пълноценен .

Интересен факт за работния 
процес в неговия случай – той 
винаги репетира пред още един 
човек, за да види реакциите му – 
е изследователската дейност по 
намирането и написването на 
драматургичен материал и изу-
чаване на исторически, архетип-
ни, поведенчески и социокултур-
ни фактори . За него тя е от из-
ключително значение .

На пръв поглед всичко напи-
сано до тук може да се стори на 
практиците, които четат този 
текст, като нещо подразбиращо 
се, но понякога реалността в кук-
ления театър в България опро-
вергава това твърдение . Кратките 
репетиционни периоди (главно 
поради финансови съображе-
ния) и невъзможността за изуча-

ване на възможностите за дви-
жение на куклата от техническа 
гледна точка и постъпване към 
изграждането на образа твърде 
бързо, водят до неубедителни 
послания и неясна комуникация 
между изпълнителя и куклата 
(куклите), която управлява, и 
следователно и с публиката .

Ще завърша с нещо позитив-
но . След срещата с Невил Трен-
тър мога да кажа, че участниците 
придобиха знания, които могат и 
биха искали да развият в бъде-
щите си творчески проекти и 
съм сигурна, че няма да мине 
много време преди „мълвата“ да 
достигне и до други техни колеги 
– като верижна реакция, която 
предполага по-различен начин 
на работа .

„Визуални поеми“ е спектакъл с 24-годишна 
история . Жорди Бертран е разпознаваемо име за 
българския куклен театър . Само преди десет го-
дини спектакълът му „Лакомата захарница“ пе-
чели награда за женска роля в рамките на XV 
издание на Международния куклен фестивал 
„Златния делфин“ . И все пак защо „Визуални 
поеми“ има толкова дълъг живот и продължава 
да се радва на успех? – въпрос, който вълнува не 
само от естетическа, но и от мениджърска гледна 
точка .

Жорди Бертран работи главно с марионетки, 
но когато преди 24 години създава визуалните 
поеми (неговата основна инспирация е твор-
чеството на Хуан Броса) той не вижда в марио-
нетките подходящото изразно средство . За спек-
такъла се знае, че е плод на дългогодишна рабо-
та, в която основна мотивация и цел е обживява-
нето на обикновени бели букви от дунапрен и 
придаването на правилни движенчески характе-
ристики, които да изградят образи, а образите да 
внушат емоция у зрителя . Жорди Бертран е в 
ролята на поет, който носи куфар, пълен с букви . 
В началото ги изважда една по една като предла-
га на публиката възможност да си представи 
различни животни, предмети и ситуации само, 
използвайки звука на буквата и движейки я по 
специфичен начин .

В основата на предметния куклен театър стои 
идеята за придаване на смисли на обект, който 
сам по себе си не изразява такива . Дунапренените 
букви, които общуват като актьора, произнасят 
съответния звук, който се издава при изговаряне 
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на буквата . Това значи не само, че спектакълът е 
обучителен за деца, но е и достатъчно интересен 
за възрастни . Хуморът работи на два плана – 
първият е този, който достига до всяка аудито-
рия, независимо от възраст и произход, а втори-
ят предполага наслагване в смисъл на социокул-
турно, архетипно и поведенческо знание .

Бял дунапрен с магнитчета – това е! При съ-
четаването на две букви се изгражда предмет, 
животно или човек и на зрителя е дадена „при-
вилегията“ да използва въображението си, за да 
детайлизира обекта пред себе си и да екстрапо-
лира собствените си представи за него на базата 
на своя личен светоглед, опит и култура . 
Възможността за изграждане на поеми е част от 
ситуациите, които актьорите създават .

Една от най-известните сцени, която много 
често е илюстративна в плакатите на спектакъла, 
е дунапренено човече (буквата „Т“ и топче за 
глава), което под музикален съпровод прави оп-
ити да скочи от трамплин във вода . Тук най-ясно 
се вижда комуникацията между живия изпъл-
нител, който свири на китара, и куклата . В осно-
вата на етюда (целият спектакъл е изграден от 
малки етюди като този е най-дълъг) стои коми-
чността в ситуацията, а именно препятствията 
пред човечето при всеки опит .

В свят на дигитален напредък и навлизането 
на технологиите в изкуствата „Визуални поеми“ 
вече толкова години продължава да обикаля 
света . С минималистичния си декор – маса, ку-
фар, стол и микрофон и не повече от десет про-
мени на светлинни картини в целия спектакъл 


