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и зрителите от какво се страху-
ват и, обяснявайки им тазве-
чершните правила, а именно, 
че линията (на авансцената е 
опънат ластик) не може да бъде 
прекрачвана и, че, ако някой 
започне да яде от кофата, пъл-
на с мишки в дес ния край на 
сцената, да извикат силно „НЕ“ . 
Още в самото начало се задава 
код на спектакъла, който пред-
полага ангажиране на аудито-
рията като зрител не само на 
спектакъл, но и като участник-
зрител в цирк . Този своеобра-
зен „театър в теа търа“ е обеща-
ващо начало . Ключово при об-
щуването е езиковата бариера, 
която е прео доляна като ак-
тьорите са научили репликите 
си (представлението не е бази-
рано на текст) на български . 
Само по себе си това предпола-
га адмирации за професиона-
лизма им .

С течение на спектакъла на 
сцената виждаме двама от из-
пълнителите в костюми на ле-
шояди (почти в реалистични 
размери), виждаме обаче и клю-
човата фигура на конферансие-
то, който е строг и често повтаря 
репликата „Първо играем, после 
ядем“ . Куклата на този персонаж 
е костюм-глава и продължение 
на тяло и ръце (до кръста), който 
актьор облича, а от кръста надо-
лу тялото на конферансието се 
превръща в това на актьора . 
Понякога те комуникират по-
между си, а понякога актьорът 
изчезва в превъплъщението .

Ключова за мен сцена е 
„раждането“ на минотавъра – 
получовек-полубик . Костюмът, 
който предстои да бъде обле-
чен, е сгънат по начин, който 
предполага първо изваждането 
на главата на куклата и след 
това останалите части от тяло-
то . Плуващият в началото ем-
брион се ражда, виждаме как 
расте и с какво любопитство се 
наслаждава на детството си . 
Актьорът „нахлузва“ куклата 
като панталон . В началото кра-
четата на малкото животно са 
къси и то трудно успява да ска-
ча . Появата на конферансието 
в този момент го прави под-
властно на неговите желания, 
тъй като му предлага храна, но 
при едно условие: „Първо игра-
ем, после ядем“ . Озлоблението 
на всяко едно „чудовище“ е 
свързано със забраната на „зло-
дея“ както и тези на публиката, 
инструктирани да казват „НЕ“ 
всеки път, когато някой се 
опит ва да си отмъкне храна .

Липсата на свобода е това, 
което превръща животните на 
сцената (образи на човешките 
страхове) в освирепели създа-
ния, които са готови на жесто-
кост, за да получат храна – пър-
вична нужда за всяко живо съ-
щество . Конферансието е убито 
и, когато актьорът, който из-
вършва убийството, сваля кук-
лата от себе си, подвластен на 
емоцията, е обвинен от другите, 
че всъщност той е истинското 
чудовище . Това е моментът, в 

който става ясно и посланието – 
ние сме въплъщение на страхо-
вете си .

До тук всичко звучи логично, 
но това, което смятам, че не дос-
тига на спектакъла е мно-
гопластовост . За съжаление, те-
мата не е развита, а етюдите не 
винаги имат логична връзка по-
между си . Участието на публика-
та в началото не е продължено, а 
само е зададено като ключ за 
възприемане . Куклите са големи 
и изглеждат сложни за управле-
ние, но прекрасно овладени от 
актьорския екип . Музиката, коя-
то при появата на единствения 
женски персонаж (препратка 
към Медуза Горгона) е мелодия 
от песен на Бритни Спиърс, с 
прибавени балкански елементи 
в звученето, звучи подходяща за 
спектакъл, но не този .

Бих искала да завърша с то-
ва, че както в „Свят/о“, така и в 
гостуващия спектакъл „Чу-
довища“, си личи почеркът на 
Дуда Пайва и развиваният от 
него стил, който у мен буди ад-
мирации . Смятам, че идеите му 
в посока на симбиозата между 
хореографираните движения 
на актьорите и откриването на 
възможност за „спояване“ на 
кукла и изпълнител, са много 
провокативни и нужни в прак-
тиката . Присъствието на него-
ви спектакли на българска сце-
на само допринася за развива-
нето на кукления театър за въз-
растни…  независимо от успеха 
им .

История за чайка и банда котараци:  
от България до Япония и обратно
Наталия Алексиева

Почти на финала на Х юбилеен „Панаир на 
куклите“ имахме възможността да се насладим 
на премиерата на „История за чайка и банда ко-
тараци“ . Премиера? Не, не допускам грешка . 
Играещият се вече от десет години на сцената на 
СКТ спектакъл на режисьора Катя Петрова, е 
добре познат на театралните зрители . Но сега 
българската публика го видя в обновен вариант 
с международно участие .

Спектакълът е осъществен в Токио, Япония, 
през февруари и март 2018 г . по проект „Размяна 
на творчески ресурси“ в партньорство между 
СКТ и японския Театър „Пук“ . В творческия про-
цес, ръководен от Катя Петрова, освен японски-
те кукленици се включва и част от българския 
екип на представлението – актьорите Мариета 
Петрова и Румен Угрински и музикантът Стоян 
Роянов Я-Я . Премиерата в страната на изгрява-
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щото слънце пожъна голям успех и нестихващи 
аплодисменти . Интригуващата колаборация 
между тези две различни куклени школи с осно-
вание се превърна и в един от акцентите във 
фестивалната програма на „Панаира“ .

Залата на СКТ се оказа тясна за всички, 
желае щи да видят резултата от съвместната ра-
бота на българо-японския екип . Спектакълът 
проследява историята на банда пристанищни 
котараци, които се наемат с нелеката задача да 
отгледат бебе чайка . Загубила своята майка в 
следствие на петролен разлив, малката Фортуната 
израства покрай дебелия черен котарак Зорбас, 
когото счита за своя майка . А останалите чичков-
ци-котараци помагат на мислещата се за коте 
чайка да се научи да лети . Едновременно забав-
ната и трогателна история успява да очарова 
както малките, така и големите зрители . Темите 
за приятелството, толерантността, различието и 

проблемите с екологичното замърсяване, засег-
нати в представлението, са представени на бъл-
гарски и японски език и със субтитри на англий-
ски език . Това някак естествено извежда на пре-
ден план един от основните мотиви, заложени в 
постановката – този за общуването с различните 
от нас .

Разнообразно оцветените кукли-котараци, 
дело на Майя Петрова, изработени от специални 
олекотени тръби, непрекъснато променят своя-
та форма като се огъват и превръщат в различни 
причудливи фигури . А японските кукленици 
показват, че могат умело да се справят с парт-
ньорството и овладяването им .

Този съвместен проект е доказателство, че 
макар и да сблъсква две съвсем различни култу-
ри и кукленотеатрални традиции, за изкуството 
граници не съществуват .

Първата част на мечтата
Едно позвъняване от бъл-

гарското посолство . И една по-
кана – да представим проект в 
рамките на международната 
междукултурна програма по 
повод българското председа-
телство на ЕС . Вземаме реше-
нието бързо, вече имам идея – 
прекрасното представление, 
кое то помня от 2011 г . от 
Варненския куклен фестивал 
„Златния делфин“ . Спектакъл, 
в който еластичното тяло на 
котка е съставено от бучащи 
маркучи, а главата е както в 
центъра, така и на върха на 
маркуча . Дори откъсната от тя-
лото понякога или висяща във 
въздуха, тя не се отдалечава от 
представата за котка . Този вид 
актьорска деформация е стра-
тегия в кукления театър . Режи-

Отдадеността 
на Катя
Със съдействието на Столичен куклен 
театър и Театър „Пук” (Япония)  
в съвместната постановка  
„История за чайка и банда котараци”

Тамико Онаги, 
международен департамент  
на кукления театър „Пук” 

сурата на Катя Петрова и сце-
нографията на Майя Петрова 
са просто зашеметяващи . И то-
зи тандем спечели голямата 
наг рада на варненския „Златен 
делфин“, както и много други .

След седем години, все още 
звучи като хубав сън, че ние от 
Японския куклен театър „Пук“ 
можем да представим този 
спектакъл в сътрудничество 
със Столичен куклен театър в 
София . Режисурата на Катя е 
смела, но деликатна, а сцено-
графията на Майя е хуморис-
тична и лека .

Невероятно е превключва-
нето между работа и почивка . 
Възхищавам се на българските 
артисти, които умеят да разгра-
ничават ясно работата от забав-
лението, точно като с бутон за 
включ ване и изключване . Рабо-

тата на Катя като режисьор я 
кара да изглежда много съсре-
доточена, почти недостижима, 
но лицето ѝ продължава да из-
лъчва приветливост и спокой-
ствие, когато обявява края на 
репетицията! В работата тя чес-
то трябва да взема решения . Не 
може да стои кротко на местата 
за публиката . Вместо това тича 
към сцената и съветва актьори-
те чрез езика на тялото, и с 
кратки думи на български: „да“, 
„а, така“, „не“ . Тя улавя мигно-
вено характерните черти и 
стремежи на всеки актьор . 
Веднага щом свърши репетици-
ята, тя похвалва усилията на 
всички актьори и работещи, ка-
то им казва: „Благодаря“ . И вед-
нага щом чуем похвалата от 
нея, тя изчезва във врявата на 
града Шинджкуку .

„История за 
чайка и банда 
котараци“ 
Снимка  
Теодора Тодорова


