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Мишел Турние (който не е 
особено популярен с детските 
си творби) признава за детска 
дадена книга, когато вижда в 
нея следните характеристики: 
„краткост на разказа, яснота и 
бодър ритъм на събитията“1 . 
Това определение в голяма сте-
пен може да се пренесе и към 
формулата на спектакъла за де-
ца . В него краткият разказ, яс-
нотата на посланието и бодрият 
ритъм на събитията, пресъзда-
дени чрез увлекателен диалог и 
ярки персонажи, са определя-
щи, за да се случи успешно сре-
щата му с малкия зрител .

Именно тези специфики под-
реждат първия спектакъл от но-
вия театрален сезон в Сто личен 
куклен театър – „Страната на 
Оз“ по Лиман Франк Баум сред 
творбите, които имат потенциал 
успешно да намерят ключа към 
детската публика . Режисьор е 
Елица Петкова, завършила нас-
коро при Петър Пашов, позната 
ни с любопитните си интерпре-
тации по „Про даденият смях“ 
по Джеймс Крюс в Столичния 
куклен театър и „Джелсомино в 
страната на лъжците“ по Джани 
Родари в КТ – Стара Загора (от-

личен с националната награда 
„Икар“ за най-добро куклено 
представление на 2017 година) . 
С премиерата на „Страната на 
Оз“ се откри десетото издание 
на фестивала за уличен и куклен 
театър „Панаир на куклите“ та-
зи година .

В представлението сюжетът 
от детския роман „Магьосникът 
от Оз“ е сведен до пътешествие 
на странна компания към 
Изумрудения град в търсене на 
Магьосника Оз . Персонажите, 
представени чрез кукли, са из-
губено по време на циклон в 
Канзас момиче Дороти (кукло-
вод Ваня Камянска), Сламено 
плашило без мозък (кукловод 
Стефан Димитров), Тенекиен 
човек, който няма сърце (кукло-
вод Стоян Дойчев) и Страхлив 
лъв (кукловод Цветелин Пав-
лов) . Очакванията им са, че Оз 
ще даде на всеки от тях онова, 
което му липсва най-много, а 
момиченцето ще върне у дома . 
Още изборът на заглавие, оба-
че, ни кара да очакваме нещо 
повече от разказ за пътешест-
вие и с това Елица Петкова ди-
ректно отправя своя прочит 
към остроактуални проблеми, 

които в дълбочина са свързани 
с формирането на идентич-
ността на съвременния човек 
(разбира се, сведено до детската 
психика) и начина, по който 
манипулацията оказва влияние 
върху съзнанието . Предс тав-
лението е наречено „Страната 
на Оз“, където всички, дори са-
мият Магьосник Оз, се оказват 
в плен на една голяма лъжа, на 
една измислица, а именно сте-
реотипите, с които обществото 
налага личностни и семейни 
модели и социални роли . Затова 
и един от най-силните и добре 
измислени моменти е появата 
на Оз, който се оказва нещо 
средно между дребен мошеник 
и фокусник, нелепо вмъкнал се 
в ролята на „велик магьосник“ 
(в ролята е Любомир Генчев) . 
Спектакълът може да се тълку-
ва и като притча за порастване-
то, когато останал сам, в стре-
межа да реализира собствения 
си потенциал, човек преминава 
през етапите на осъзнаване на 
личността, преодолява очаква-
нията на другите, среща хора, 
които вярват в него и го под-
крепят (в случая чрез амулети-
те – вълшебните червени обув-
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ки и целувката на добрата ма-
гьосница Глинда – в ролята е 
Ана-Мария Лалова), и такива, 
които му пречат (Злата магьос-
ница от Запада – в ролята е 
Мариета Петрова) . След като 
героите откриват, че Оз е из-
мамник, те разбират, че един-
ственият шанс да преодолеят 
клишетата за себе си е скрит в 
техните собствени способно-
сти . Финалът на спектакъла яс-
но заявява: „Вярвай в себе си“ 
и това е важното и добре фор-
мулирано послание към дет-
ската публика – Лъвът осъзна-
ва своята смелост, Тенекиеният 
човек се отваря за любовта, а 
Сламеното плашило се оказва 
способно да взема разумни ре-
шения .

Особено важно в режисьор-
ската работа е стремежът към 
цялостност и хармоничност в 
съчетанието на отделните ком-
поненти . Сценографската сре-

Michel Tournier (who is not very popular with his 
works for children) recognizes a children’s book, 
when he sees “brevity of the story, clarity and quick 
pace of the plot”1 in it . This definition can be trans-
ferred to a great extent to the formula of the perform-
ance for children . Brief narrative, clarity of the mes-
sage and brisk rhythm of the events in it, recreated 
through a fascinating dialogue and vivid characters 
are decisive for the successful meeting with the young 
spectator . 

These specifications set the first spectacle of the 
new theater season at the Sofia Puppet Theater – “The 
Land of Oz” by Lyman Frank Baum, among works 
that have the potential to successfully find the key to 
the children’s audience . Elitsa Petkova the director, 
who recently graduated with Petar Pashov, known for 
her curious interpretations of James Croyes’s “The 
sold laughter” at the Sofia Puppet Theater and 
“Gelsomino in the country of liars” by Gianni Rodari 
at Stara Zagora Puppet Theatre (awarded with the 
national prize “Icarus” for the best puppet show of 
2017) . The 10th edition of the Festival for Street and 
Puppet Art (Puppet Fair) was opened this year with 
the premiere of “The Land of Oz” .

In the performance, the story of the children’s 
novel “The Wonderful Wizard of Oz” shows a strange 
journey to the Emerald City in search of the wizard of 

да, дело на Ивайло Николов и 
Ива Гикова функционално и 
коректно пресъздава идеята за 
движение, която идва от образа 
на вятъра (двигател, а и символ 
на промяната) . Макар невидим, 
той присъства като лайтмотив 
в репликите – „вятър работа“, 
„на вятъра работата“ и рамкира 
действието, придава на истори-
ята ефирна лекота, игривост и 
внушение за преминаване от 
сивия и скучен свят на 
Канзаската прерия в другата, 
вълшебна изкусителна реал-
ност – света на Изумрудения 
град . Актуално и визуално пре-
мислено звучат препратките 
към стийм-пънк естетиката, 
както в ретро-футуристичния 
декор, така и в костюмите на 
актьорите – пилотски екипи с 
очила и ушанки, които разгра-
ничават актьорите, водещи 
кукли, от онези, които играят в 
„жив план“ (Добрата и Лошата 

магьосница и Оз) . По подобен 
начин красивото усещане за 
движение, пътуване и осъзна-
ване се създава и чрез експре-
сивната музикална среда, съз-
дадена от композитора Пламен 
Петков .

Друго сериозно качество на 
спектакъла се открива в ак-
тьорската игра и способността 
на кукловодите да разкажат 
убедително историята, да офор-
мят ясни взаимоотношения 
между персонажите, а съще-
временно да изведат ярки и 
същ ностни характеристики на 
куклите или пресъздадените 
персонажи .

Спектакълът „Страната на 
Оз“ със сигурност ще намери 
отзвук у малките зрители, ще 
предизвика въпроси, а и ве-
роят  но и ще разкрие важни 
аспек ти на нашето съвременно 
живеене чрез езика на театъра 
за деца .
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Oz . The characters represented by puppets are: the 
lost during a cyclone in Kansas girl, named Dorothy 
(puppeteer – Vanya Kamyanska), a straw Scarecrow 
without a brain (puppeteer – Stefan Dimitrov), a Tin 
Woodman who does not have a heart (puppeteer - 
Stoyan Doychev) and the Cowardly Lion (puppeteer 
– Tsvetelin Pavlov) . They believe that Oz will give 
each of them what they lack the most, and the girl will 
return home . Still, the choice of title makes us expect 
more than a narrative of a journey, and Elitsa Petkova 
directly makes her reading of current problems, 
which are deeply related to the formation of identity 
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