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Усещам как разлистването на каталога към 
изложбата „90 години от рождението на арх . 
Иван Цонев“ от Славчо Маленов провокира в мен 
смесени чувства . От една страна – радостта от 
това, че Ханна Шварц и Петър Митев продължа-
ват своята неуморна работа, изкарвайки на свет-
ло значимия труд на художника в кукления теа-
тър със серията от изложби, които направиха в 
последните години . Към това прибавям и устой-
чивата политика на Столичния куклен театър, в 
лицето на Кирякос Аргиропулос и неговия екип, 
които продължават издателската дейност на теа-
търа, запазвайки жива паметта на големите твор-
ци, работели в СКТ . От друга страна, обаче, раз-
листвайки тези, няма и 90 страници, от които 60 с 
илюстративен материал, бегло и скромно описан 
някъде, а някъде не, си казвам, че хората като 
Иван Цонев заслужават много повече . И не, че 
трудът на проф . Славчо Маленов не е достоен за 
уважение – тъкмо обратното . Както въвеждаща 
му статия, така и целият му живот, посветен на 
опазването на културната памет в полето на кук-
ления театър доказват тъкмо това .

Не мога, обаче, да не хвърля с благородна за-
вист око в двора на съседите и да не спомена тру-
да на изкуствоведите, които създават книги-об-
разц и за своите най-големи . В главата ми в мо-
мента изникват „Романтиката на XIX век . 
Димитър Добрович (1816-1905) – живот и твор-
чество“ или големият шедьовър на 2018-а – 
„Цанко Лавренов“, луксозното, богато като съ-
държание и илюстрации издание, което е първо-
то, в цялост представящо творчеството и лич-
ността на една от най-изтъкнатите фигури на 
българското изкуство . То включва в 520 страници 
1073 изображения на творби, снимки, писма и 
документи .
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Гледайки го си мисля, че личността на арх . 
Иван Цонев, с всички свои 250 продукции, със 
своите 49 гастрола в чужбина, 9 самостоятелни и 
4 колективни изложби; със своите безкрайни наг-
ради от национални и международни форуми; 
със Златния медал от Букурещ, с началото на об-
разованието за куклен театър в България . . ., както 
и другите големи – Атанас Илков, Николина 
Георгиева . . ., заслужават по една такава книга, коя-
то да събере разпилените им, отдадени по сцени-
те на милата ни татковина, живот и дело . И все 
пак, каталогът е едно добро начало, нали? Все от 
някъде трябва да се тръгне . . .

Операта „Турандот“ на Джа-
комо Пучини е вдъхновена от 
едноименната пиеса на Карло 
Гоци – познат с изграждането на 
приказни светове в своите твор-
би . Именно заради възможност-
та да се надникне в друг, илюзо-
рен свят, директорите на операта 
в Стара Загора (Огнян Драганов) 

и на Кук ле ния театър (Дарин 
Петков) обединяват сили и ре-
жисират, и продуцират мно-
гопластов спектакъл – първата 
куклена опера по „Турандот“ в 
България1 . Тази иновативна фор-
ма в сценичните изкуства у нас е 
не само визуално пленителна, но 
и предлага смислови послания, 

Турандот – китайска принцеса 
                      в куклен святСветломира Стоянова

които обогатяват творбите на 
Гоци и Пучини .

Принцеса Турандот е дъщеря 
на китайския император Алтум . 
Тя е изключително красива, а 
желаещите за ръката ѝ са много . 
Нейното условие да се омъжи е 
претендентът да отгатне три га-
танки, които ще му зададе . Калаф 

1 Премиера – 
29 .03 .2018 г . в 
Държавна опера-
Стара Загора .

Слава Рачева, 
Васил Стефанов и 
Елжбиета 
Ейсимонт-Цонева 
на откриването на 
изложбата 
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се влюбва в нея и дава отговор и 
на трите ѝ въпроса . Тя е съкру-
шена и, когато разбира, че го 
обича, се самоубива . Какво е 
различното в тази интерпрета-
ция? „Силата на куклата е в 
алегорията: куклата е метафо-
ра на един събирателен образ“ – 
казва Дарин Петков . В това из-
казване се крие и ключът за тъл-
куване на спектакъла – куклата е 
събирателен образ . Почти всеки 
персонаж е представен и посред-
ством кукла – дори жителите на 
Пекин и децата . Много е важно 
разчитането в спектакъла на 
липсата на кукла или обратното 
– нейното присъствие, замества-
що живото актьорско такова .

„Турандот, обсебена от своя-
та идея да търси най-добрия 
млад мъж, на когото да даде ръ-
ката си, е превърнала своето 
царство в куклено. Куклата се 
явява нейното спасение, нейно-
то прикритие, защото тя не 
може да понесе истинския свят“. 
Това казва Огнян Драганов, го-
ворейки за смислените посла-
ния, които операта отправя към 
зрителя . В началото виждаме на 
сцената хòра2 - в лявата и дясна 
част в близост до аванссцената 
са разположени оперните изпъл-
нители, които имат важната ро-
ля да представят отношението 
на народа на Пекин към случва-
щото се . Облечени изцяло в чер-
но и седнали по начин, който 
предполага публиката да вижда 
само горната част от телата им, 
те имат бели статични маски, 
закрепени над главите им, които 
са еднакви за всеки един от тях . 
Тази еднаквост предполага еди-
нодушие в мислите и изказа . 
Виждаме и голяма маска на гла-
ва, изрисувана с цветни орна-
менти, които препращат към ки-
тайска визуалност и сценични 
практики като Кабуки . Не мога 
да не обърна специално внима-
ние на куклата, която приема 
ролята на император Алтум . От 
тавана се спуска 3-4 метрова 
маска на лице, чиято уста може 
да бъде управлявана и да се дви-
жи . На фона на малките маски 
на главите на хора (жителите на 
Пекин) и, разбира се останалите 

кукли в спектакъла, неминуемо 
обвързваме императорското ли-
це с власт, която обаче е безсил-
на пред желанията на принцеса-
та . Този парадокс засилва власт-
та в ръцете на Турандот преди 
зрителят да я е видял . Играта с 
мащабите в отношението между 
отделните кукли и кукла-изпъл-
нител е ясна препратка към йе-
рархично изградените отноше-
ния между тях . Сценографските 
решения на Васил Рокоманов, 
Силва Бъчварова и Каталин 
Йонеску-Арборе (Румъния) 
предлагат ясно четими и в също-
то време детайлни и комплексни 
визуални системи от знаци, кои-
то да помагат на зрителя в рам-
ките на целия спектакъл .

Ярко са решени комичните 
персонажи на Пинг, Панг и Понг 
– придворните . Куклите, посред-
ством които са представени (2,5-
3-метрови явайки), са три, но 
заради неразделността на персо-
нажите куклите са сякаш съеди-
нени и винаги се движат заедно . 
Те визуално напомнят на изпъл-
нителите, но само като костюми, 
тъй като движенията им са по-
скоро продиктувани от вътреш-
ния свят на персонажите .

Бих искала да се спра на об-
раза на Турандот . Първата ѝ по-
ява е във второ действие . На 
сцената има въртяща се по-мал-
ка сцена . Върху едната от стра-
ните ѝ е разположено голямо 
(почти четири метрово) женско 
лице, чиято повърхност е отра-
зяваща – напомня повърхността 

на CD . То се разтваря и виждаме 
принцесата . В едната си ръка тя 
държи малка кукла (такава, с 
каквато си играят момиченцата, 
които се появяват на сцената 
неколкократно в спектакъла), а в 
другата – камà . С оръжието в 
ръка изпълнителката (Цветелина 
Василева) извършва механични 
движения, които изглеждат за-
плашителни . Този ритуален жест 
ни показва жестокостта на ки-
тайската принцеса и контрола, 
който има над поданиците си и 
чуждоземците, дошли като пре-
тенденти за нейната ръка . 
Появата ѝ при отварянето на 
лицето напомня раждане – из-
люпване от красив пашкул . 
Противопоставянето на физиче-
ската и душевна красота е една 
от основните дилеми на творба-
та и недвусмислено е представе-
на . Друг такъв момент е, когато 
принцесата осъзнава любовта си 
към Калаф и черната ѝ дреха се 
превръща в останка от пашкул, 
от който той я освобождава и тя 
остава в бяла рокля – чиста и 
далеч от манипулативната си 
идея да бъде кукловодът в цар-
ството от марионетки, което си е 
създала .

Влюбеният в принцесата – 
Калаф (Дарио ди Виетри), е го-
тов на всичко, за да я има . Освен 
неминуемо въздействащото при-
съствие на изпълнителя, можем 
да говорим и за куклата, която 
репрезентира вътрешния му 
свят – триметрова явайка, воде-
на от трима човека . Управление-

2 Да се разбира в 
смисъла на 
старогръцки хор – 
в случая жителите 
на Пекин .

„Турандот“
Снимка  
Гергана Дамянова
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то на кукла с подобен мащаб е 
истинско предизвикателство . 
Артистите от кукления театър се 
справят изключително прецизно 
с тази задача – двама от тях во-
дят ръцете, а третият – тялото на 
явайката . Тяхната визия е реше-
на сходно на тази на хòра – изця-
ло в черно – напомнят „невиди-
мите“ помощници в Кабуки теа-
търа . Когато Калаф отговаря и 
на трите гатанки на принцесата, 
явайката бива поставена да лежи 
на земята – ясен жест, който бе-
лежи краха на кукленото цар-
ството на Турандот . Голямото 
преобръщане идва със самоу-
бийството на принцесата, която, 
открила любовта, не може да 
понесе този нов и непознат свят . 
Трагичното дело носи свобода за 
народа на Пекин – свалят маски-
те си и виждаме лицата им – те 
вече не са тълпа, подвластна на 
тиранична воля, а отделни лич-
ности . Когато те се изправят и 
събличат черните си роби, под 
тях виждаме чисто бели одежди 
– тяхната истинска същност, ко-
ято вече не е скрита зад маска .

Копродукцията на операта и 

КТ-Стара Загора със сигурност е 
иновативна и категорична стъп-
ка в посока на хибридните фор-
ми между изкуствата, които 
раждат нова възможности в 
творческите интерпретации . 
Вкарването на концептуални 
теат рални решения в творбата 
на Пучини само допринася за 
един нов прочит, който предлага 
на публиката възможност за 
преосмисляне на властовите мо-
дели, избягвайки от приказност-
та на сюжета и влизайки в свят 

на вътрешна разруха . Посочва и 
причините за това . Не мога да не 
се спра за миг и на темата за раз-
витие на аудитории – смесването 
на тези две изкуства е предпос-
тавка за привличане на деца и 
запознаването им с оперното из-
куство посредством езика на 
кукления театър . Пред спекта-
къла „Турандот“ слагам удиви-
телна и очаквам с нетърпение 
следващи общи проекти .

„Малка театрална компа-
ния“ (МТК), както и името ѝ 
недвусмислено подсказва, е 
малка театрална компания, ос-
нована от четирима приятели, 
трима от които завършили 
„Ак тьорство за куклен театър“ 
в класа на проф . Жени Пашова 
и един завършил „Режисура за 
куклен театър“ в класа на проф . 
Славчо Маленов . Този куклен 
квартет решава през 2013 г . да 
създаде свой театрален субект, 
чрез който да реализира идеите 

„Островът на съкровищата v.1.0.“, Малка театрална 
компания, Дом на хумора и сатирата – Габрово .
Драматизация и режисура Емил Йорданов . 2D/3D 
дизайн Арто Чивиджиян . Софтуерна разработка 
Любомир Русев . Композитор на основната тема Георги 
Стрезов . Саунд дизайн Любомир Гошев . Ателие кукли 
Георги Тенев . Участват Георги Тенев, Александър Митев, 
Десислава Йорданова, Силвия Тенева, Емил Йорданов .

Островът на съкровищата – между
класиката и виртуалната реалност
Михаил Байков

си за кукления театър . Така се 
раждат спектаклите „Каквото 
направи дядо, все е хубаво“, 
„От кулата“; няколко творчески 
ателиета – „Веджерионетки“, 
което помага на деца и родите-
ли да изработят свои собствени 
марионетки; „Кукли от Кулата“ 
– ателие за изработка на кукли 
от отпадъчни материали, до-
пълващо спектакъла със също-
то име, в което акцентът е вър-
ху рециклирането и грижата за 
околната среда; „Куклената 
фер ма“ – ателие за изработка на 
кукли от плодове и зеленчуци и 
други природни материали, 
кое то пък насочва вниманието 
на децата към полезните за 
здравето продукти, през играта 
с тях . Все социално ангажирани 
проекти с мисъл и отношение 

много отвъд собствената необ-
ходимост за игра и потребност-
та да се показваш пред публика . 
И така до 2017 г ., когато Ком-
панията е на кръстопът и реша-
ва накъде да поеме оттук насет-
не . След една лекция на Гай Ка-
вазаки за иновациите в бизнеса 
и колко са важни те за развитие-
то на всяка компания, МКТ 
стига до извода, че технологии-
те все по-често упорито навли-
зат в арсенала на творците . 
Затова си задават и въпроса как 
именно те да бъдат внедрени 
хармонично в един куклен 
спектакъл? Следват 7-месечни 
проучвания и тестове, които ги 
довеждат до избора на смесена-
та реалност – технология, коя-
то решават да използват при 
реализирането на следващия си 

„Турандот“
Снимка  
Георги Петков


