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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 
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– той предлага много повече от други предста-
вления, които разчитат на по-сложни визуални 
решения, на управление на по-сложна система 
кукли или на лесно разпознаваем драматургичен 
текст . Според мен спектакълът е толкова успе-
шен не само от естетическа, но и от мениджър-
ска гледна точка първо, защото предполага ши-
рок възрастов и мултикултурен кръг аудитория 
и поради това, че се работи с лесно разпознава-
еми образи . Нека, разбира се, не забравяме, че 
възможността на един спектакъл да гостува е 
обвързана и с товарни разходи и хонорари за 

канещия форум или организация . В този (мени-
джърски) ред на мисли спектакълът е „лесно 
подвижен“ .

„Визуални поеми“ има дълъг сценичен жи-
вот, защото е напълно отворен като послание и 
начин на представяне на визуално съдържание 
за масовата аудитория, а средствата, които из-
ползва са стимул за зрителското въображение . 
Подобен тип спектакли са добър пример за това 
как с малко може да се постигне много и вербал-
ната комуникация не винаги е задължителна в 
кукления театър .

“Visual poems” is a show with 24 years history . 
Jordi Bertran is a well known name to the Bulgarian 
puppet theater . Only ten years ago, his show “The 
diabetic sugar jar” won the award for a female role in 
the 15th edition of the International Puppet Festival 
“The golden dolphin” . And yet, why did the show 
“Visual poems” enjoy such a long recognition and 
why did it continue to be successful? This is a 
question, which is very exciting, both from an 
aesthetic and a manager’s point of view . 

Jordi Bertran worked mainly with marionettes, 
but when he was creating his visual poems, 24 years 
ago (his main inspiration were the works of Juan 
Brossa), he did not see the marionettes as a suitable 
tool of expression . We definitely know that the show 
was a result of a long-term commitment, in which 
the basic motivation and goal were the animation of 
some ordinary white letters, made of foam, and also 
the acquiring of proper movement characteristics, 
which could create images and further on those 
images were supposed to inspire an emotion in the 
spectator . Jordi Bertran was playing the role of a 
poet, who was carrying a suitcase, full of letters . In 
the beginning he picked them up one by one and he 
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offered the audience the opportunity of imagining 
different animals, objects and situations only by 
using the sound of the letter and moving it in a 
specific way . 

In the base of the object puppet theater was the 
idea of attaching sense to an object, which by itself 
did not express such . The foamed letters, which 
communicated like the actor, pronounced the 
corresponding sound, which was emitted when the 
letter was spoken . This meant not only that the show 
was a training for the children, but that it was also 
very interesting for the adults . The humor worked in 
two plans – the first one was the one, which reached 
every auditory regardless of age and origin, and the 
second one supposed an overlay in terms of social 
culture, archetypal and behavioral knowledge . 

White foam with magnets – that was it! When 
you have combined two letters, you actually built an 
object, an animal or a person, and therefore the 
spectator was given the privilege to use his 
imagination, so that he could see the object in front 
of him in details and to extrapolate his own ideas 
about the object on the base of his personal worldview, 
experience and culture . The possibility of creating 
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