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1 Tournier, Michel ., 
Writing for chil-
dren . “Vendredi ou 
la vie sauvage ” 
(“Friday or the 
Wildlife”) ., translat-
ed by Dobrinka 
Savova-Gabrovska, 
Mariya Georgieva, 
Nina Venova, Sofia, 
1987 .) 
2 Translator’s note – 
In Bulgarian the 
phrases “nothing 
special” and “for 
nothing” are being 
expressed with the 
word “wind” . 

of the modern man (of course, viewed through the 
child’s psyche) and the way manipulation influences 
our consciousness . The performance is called the 
“The Land of Oz”, where everyone, even the Wizard 
of Oz himself, finds themselves captured in a great lie, 
in a fiction, i .e . stereotypes, that society imposes on 
personal and family models and social roles . That is 
why one of the most powerful and well-thought-out 
moments is Oz’s appearance, who turns out to be 
something between a humbug and a juggler, ridicu-
lously taken the role of a “great sorcerer” (in the role 
is Lyubomir Genchev) . The performance can also be 
interpreted as a parable of growing up, when left 
alone, trying to put his own potential into effect, the 
man passes through the stages of personality aware-
ness, overcomes the expectations of others, meets 
people who believe in him and support him (in this 
case through amulets – the magic red shoes and the 
kiss of the good witch Glinda – Ana-Maria Lalova is 
in the role) and people who interfere with him (The 
Wicked Witch of the West – Marieta Petrova is in the 
role) . Once discovering that Oz is a humbug, the 
characters understand that the only chance to over-
come the clichés for themselves is hidden in their own 
abilities . The finale of the performance clearly states: 
“Believe in yourself ” and this is the important and 
well-formulated message to the children’s audience – 
the Lion becomes aware of his courage, the Tin 
Woodman opens for love, and the Scarecrow turns 
out to be able to make reasonable decisions .

Very important in the directorial work is the pur-
suit of integrity and harmony in combination with the 

individual components . The scenography, made by 
Ivaylo Nikolov and Iva Gikova, functionally and cor-
rectly recreates the idea of movement that comes 
from the image of the wind (mover and symbol of 
change) . Although invisible, it is present as a leitmotif 
in the cues – “nothing special”, “for nothing”2 and 
frames the action, giving the story an airy ease, play-
fulness and suggestion to move from the grey and 
boring world of Kansas prairie to the other, magical 
tempting reality – the world of the Emerald City . The 
references to the stigma-punk aesthetics sound topi-
cal and visually thought, both in the retro-futuristic 
decor and in the costumes of actors – pilot uniforms 
with glasses and hats ear-flaps that delimitate the 
puppet-leading actors from those who play “live” 
(The Good Witch, the Wicked Witch and Oz) . 
Similarly, the beautiful sensation of movement, travel 
and awareness is also created through the expressive 
musical environment, created by the composer 
Plamen Petkov .

Another serious advantage of the performance is 
found in the acting and the ability of the puppeteers 
to tell the story in a convincing way, to form clear rela-
tions among the characters, and at the same time to 
bring out the vivid and essential characteristics of the 
puppets or the recreated characters .

“The Land of Oz” will definitely find a resonance 
in our small spectators, it will raise questions, and it 
will probably reveal important aspects of our modern 
living through the language of the theater for chil-
dren .

Translation by Nadia Zhereva

„Джелсомино в страната на лъжците“ на КТ-
Стара Загора (режисьор Елица Петкова) ни 
сблъсква с героите от приказния свят на Джани 
Родари и най-вече с малкото момченце на име 
Джелсомино и неговия гръмък, силен и непоко-
рен Глас .

Това необикновено момче се ражда с толкова 
силен глас, че един негов поздрав запраща шап-
ките на хората високо в небето . Убеден, че гласът 
му носи само злополуки, то напуска родния си 
град и се отправя на пътешествие . Попада в 
страната на лъжците, където всички казват 
обратното на действителността: котките лаят, 
кучетата мяукат, а честните хора са пращани в 
затвора . С помощта на нарисуваното с тебешир 
коте Дзопино и на още много приказни герои, 
Джелсомино се впуска в славна битка срещу не-
справедливостта, която цари в града . Пренасяйки 
ни в света на Джани Родари, режисьорът и сце-
нографите Ивайло Николов и Ива Гикова ни 
връщат в детството, където може спокойно да 
оставим света на въображението да ни въвлече в 
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своята безкрайност и да останем там за дълго 
време .

Ролята на Гласа играе актьорът Кирил Анто-
нов . Така в представлението се срещат куклата 
Джелсомино и живото актьорско присъствие . 
Това освен, че прави изпълнението по-сложно, 
виждаме и колко по-атрактивна и различна става, 
както актьорката игра, така и присъствието на 
куклата . Във всеки един момент може да наблю-
даваме техните прилики и разлики, в какви мо-
менти и по какъв начин те се допълват и намират 
пресечните си точки . Тяхната сценична среда съ-
що има значение за представянето им .

Интересните сценографски решения (като то-
ва историите на някои от героите да бъдат визуа-
лизирани с кратки прожекции) подхранва въоб-
ражението на зрителя и му дава нова насока за 
възприятие на историята . С помощта на техноло-
гията на сцената, където доминиращ е сивият 

цвят, напомнящ усещането за изоставено и забра-
вено място, героите разказват своите истории 
понякога тъжни, а понякога весели, но винаги 
поучителни . Както историите, така и цветните 
жители на страната на лъжците контрастират на 
сивите декори с ярките си и обемни костюми . И в 
тази вихрушка от събития малкият Джелсомино 
и неговият голям Глас изглаждат своите взаимо-
отношения, намират нови приятели и с общи 
усилия достигат до победа над неправдата, обгър-
нала като облак Града на лъжците .

Това е представление, което говори за вътреш-
ната борба на човека със собствената си природа, 
за това да може и да успява да поставя в съгласие 
и разбирателство мислите и чувствата си . Смятам, 
че „Джелсомино в страната на лъжците“ може да 
научи на това хора от всички възрасти – не само 
малките деца, които не откъсват поглед от сцена-
та през цялото време, но и техните родители .

Кое е общото между вечно 
бързащ Заек с часовник, Котка 
на кръстопът, Гъсеница, живе-
еща върху гъба и Кралица от 
карти? Отговорът е лесен – без-
крайното детско въображение 
на малката Алиса, за която това 
е начинът да опита да разбере 
безумния свят на възрастните . 
Да си представи живота им и 
да се научи да отстоява себе си 
в техния свят, без да бъде по-
гълната от него и без да загърб-
ва своята детска вяра .

Този фантастичен свят е 
умело изграден на сцената от 
младия и талантлив режисьор 
Елица Петкова . Доказала с до-

менно в нейния екип присъстват музи-
кантът Пламен Петков и сценографският 
тандем Ива Гикова и Ивайло Николов, 
които са съществена част от изгражда-
нето на музикален и визуален образ, 
създаващ приказната атмосфера на 
спектаклите ѝ . Не забравям и прекрас-
ните актьори от КТ-Стара Загора и тех-
ните чудни партньори-кукли, чрез кои-
то магията на текста на Луис Карол 
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сегашните си постановки, че не се притес-

нява да предложи собствен прочит на го-

леми и добре познати текстове, които ед-

накво успешно вълнуват и малки, и голе-

ми, с „Алиса в страната на чудесата“, пос-

тавена на сцената на КТ-Стара Загора, тя 

успява да затвърди това . Разбира се, неот-

оживява на сцената . Очевидно за 
да направиш качествен спектакъл 
ти е нужен не само талант, но и 
екипна работа с хора, с които сте 
на една вълна и споделяте общи 
възгледи за изкуството .

Но как успяват да пресъздадат 
множеството места, където се раз-
вива действието в приказния свят 
на Луис Карол? Противно на очак-
ванията ни, фантастичният свят 
на Алиса е представен чрез семп-
ло, но изпълняващо много функ-
ции сценографско решение . Кон-
струкция от няколко различни по 
големина бели аркади, които се 
местят и във всяка сцена спомагат 
за метафоричното изграждане на 
различно пространство . От заеш-
ката дупка, през която Алиса про-
пада към страната на чудесата, 
къщата на Заека, градината, та до-

„Алиса в страната на чудесата“ . Снимки Гергана Дамянова


