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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
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Сценографката Майя Пет-
рова идва в Япония повече от 
месец преди останалите ѝ коле-
ги от България, за да подготви 
едно друго представление - 
„Драконът на баща ми“ в сът-
рудничество с куклен театър 
„Пук“ .  Затова тя работи много 
упорито и по двете представле-
ния, заедно с нейната асистент-
ка Ганка . Познавам я от 1986 г, 
т .е . около 32 години . Въз хи ща-
вам се на искрения ѝ стремеж 
към красотата… В сценогра-
фията тя е пример за мен .

Майя остана в Япония за 
три месеца, при много различ-
ни професионални обстоятел-
ства, с много различни техники 
и стилове на японската екипна 
сценография . Тя се отказа даже 
от любимите си разходки до 
японски музеи, за да се посвети 
изцяло на работата . Ком би на-
цията между Майя и режисьор-
ката Катя Петрова беше наис-
тина невероятна . Ето защо се 
чувствах толкова щастлива, ко-
гато успях да заведа нея и други 
колеги от българския екип в 
Камакура, древен, изпълнен с 
история и красиви бамбукови 
градини град, където се разхо-
дихме и опитахме японския зе-
лен чай „Матча“ . Винаги си 
спомням колко чисти и краси-
ви лица имат българите .

Втората част на мечтата
Темата на постановката е за 

това как живеем заедно на 
Земята . Основната идея е пре-
дупреждение за човечеството, 
което не спира да замърсява 
околната среда и да унищожава 
природата ежедневно .

Всичко това е представено 
със забавни кукли и сериозен 
хумор . Адаптация на самата 
Катя . Като подарък от г-н Ки-
рякос, директор на „Панаира на 
куклите“, имахме чудесната 
въз можност да изиграем „Исто-
рия за чайка и банда котараци“ 
с Мърфи1, Румен2 и Я-Я1 въп-
реки честите смени в актьор-
ския състав на „Пук“ . И трима-
та български актьори бяха ве-
ликолепни .

Румен е удивителен актьор! 
Той умее да забавлява . Мърфи 
ни показа много точност в иг-
рата, тя е много красива и ча-
ровна актриса . Я-Я, който 
изиг ра импровизациите, оча-
рова пуб ликата с приятния ри-
тъм . Той свиреше, но прилича-
ше повече на трубадур и поет, 
който разказва за живота . Удо-
волс твие бе за актьорите от 
 „Пук“ да играят под ръковод-
ството на толкова добри артис-
ти от България . Мислех, че ня-
ма да спра да се смея, докато 
гледах постановката, но от очи-

те ми потекоха сладко-горчиви 
сълзи, когато падна завесата . 
Моментът на блаженство, кой-
то носи театърът .

През януари, в началото на 
проекта, Рицуко Ишида пре-
кара два месеца в София като 
сценичен мениджър по подго-
товката на проекта със Сто-
личния куклен театър и през 
септември съвсем неочаквано 
застана на сцената като ак-
триса . 

Третата част на мечтата
Очаквам мечтата… и не 

съм сигурна до този момент, 
но дали в близкото бъдеще ще 
успеем да отведем това хубаво 
представление с чайка и котка 
в Португалия и САЩ?

Във всеки случай, докато 
пиша това изречение, си спом-
ням Николина Георгиева, за 
мен – „майката“ на българско-
то куклено изкуство . Без съм-
нение нейната любов и отдаде-
ност живеят в Катя .

25 ноември 2018
Толоса, Баския
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The first part of the dream
Everything began very suddenly when the Bulgarian 

embassy gave us a call . They asked us to propose a 
project as an inter-cultural program for the commemo-
ration of Bulgaria, being chosen the host country of the 
Euro Presidency . It did not take us a long time to decide 
on the play, since it came to my mind in a flash – I saw 
a wonderful show in Varna Golden Dolphin in 2011 . In 
that show, a bellowing hose represented the curves of a 
cat’s elastic body and the cat’s head was placed some-
times in the center, sometimes on the edge of that hose . 
And sometimes even put in the air apart from the body, 
it never lost the characteristics of a cat . This kind of 
artistic deformation is puppet theatre’s monopoly . The 
direction of Katya Petrova and the stage design of Maya 
Petrova were just overwhelming . This ensemble won 

Katya’s Love
Tamiko Onagi, International Department of Puppet Theatre PUK
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