
106

Обикновено, когато чуем за марионетки, се за-
мисляме за Прага . Оказва се обаче, че и японската 
история предлага любопитна и не добре позната у 
нас традиция .

Японският марионетен театър „Такеда“1 има 
една особеност – куклите, които са приблизително 
35 сантиметра високи, се водят от артиста от три 
метра височина – японска традиция, позната още 
от XVIII век . Сравнително по-малкият размер на 
куклите и особените умения на изпълнителя, кой-
то управлява марионетките, правят този вид теа-
тър особено труден и въздействащ .

Как театър „Такеда“ идва в България? След 90 
дена упорство от страна на Уатару Караки (Wataru 
Karaki), успява да стане единствения артист, полу-
чил името Такеда от своя учител Сенносуке Таке-
да, което го прави наследник на тази японска тра-
диция . Запазването, преносът и разбирането на 
японската куклена култура, става възможен с прис-
тигането на Уатару в България . Повечето материа-
ли за изработка на куклите са донесени от Киото, 
декорът (изрисувани паравани) са нарисувани в 
студиа в България, а в изработката на куклите се 
включват и студенти от НАТФИЗ .

Стигаме до спектакъла – „Дъщерята на саму-
рая“ . Екипът се спира върху мотиви от японската 
народна приказка „Химе с голямата шапка“ . 
Интересно е да видим и кои са създателите2 . 
„Кинестетик Проджект“ е организацията, която 
подкрепя инициативата за този важен за развитие-
то на кукления ни театър обмен . Още преди 
реализа ция та на спектакъла е направен студентски 
документален филм3 за марионетния куклен теа-
тър „Такеда“ и за Уатару Караки . Режисьор и мени-
джър на проекта е Любомира Костова, позната до 
този момент повече като културен мениджър . Тя 
умело съчетава две функции, които трудно се пре-
плитат в театралната среда у нас днес . В изброява-
нето на имената ще видим и това на арх . Константин 
Димитров – консултант конструкция . Наблягам на 
това, защото мисля, че е важно да се разбере опас-
ността за кукловодене от такава височина и профе-
сионализма на екипа, който е привлякъл специа-
лист, който да отговаря за сигурността на изпълни-
телите .

Сюжетът – момиче на име Уме е спасено от ри-
бар . Особеното при нея е, че носи червена купичка 
за ориз, захлупена на главата . Шогунът ѝ предлага 
дом, а най-малкият му син – Итароу, единствен 
става неин приятел и дори възлюбен . След различ-
ни препятствия магията на купичката е развалена 
и Уме и Итароу заживяват щастливо . Въпреки че 
кукловоденето на четиримата български актьори 
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слава Николова, Димитра Попова) е на много ви-
соко ниво, смятам, че има няколко проблематични 
момента в спектакъла . Включването на театър на 
сенките забавя сценичното действие и не отговаря 
на „тона“ на останалата част от представлението . 
Поуката за добродетелите на главния персонаж 
остава съмнителна – при поредната опасност мо-
мичето решава да избяга, но когато синът на шогу-
на я спира и предлага да избягат заедно, купичката 
си отива, казвайки на Уме, че вече може да бъде 
самостоятелна . И въпреки че японската и българ-
ската сценична култура предполагат различен тип 
актьорско присъствие, смятам, че моментите на 
преход между сцените биха могли да предлагат на 
зрителя не дотам преекспонирани реакции от 
страна на изпълнителите, които в този момент не 
са в ролята си на кукловоди .

Няма две мнение по въпроса – този обмен е на-
пълно успешен както по отношение на придобива-
не на нови знания (в изработка на марионетки и 
кукловодене), които са изчезващи дори в Япония, 
но и в запознаването на българската публика с раз-
лично заглавие, подход и поуки от познатите класи-
ки . Едва в последните няколко години започнаха да 
се наблюдават по-видими „пропуквания“ в 
репертоар ната политика на куклените театри в 
България .

Спектакълът „Дъщерята на самурая“ може да 
бъде видян на Камерна сцена „Славянска беседа“, 
но ако случайно някой директор на театър чете 
този текст, го приканвам да помисли дали не би 
искал да покаже тази уникална и въздействаща 
японска история на своя сцена .

В заключение мога да кажа само, че връщането 
към традициите е тенденция, която започна да 
става водеща в не малко културни индустрии и е 
възможност за достигане до нова аудитория . 
Началото е поставено… Предстои да видим какво 
следва .
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