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редителки на тази първа по рода си световна те-
атрална организация.

Обсъдихме различни възможности за сътрудни-
чество и творчески обмен с колеги от Япония, Ис-
пания, Норвегия, Германия, Армения, Турция, Слове-
ния, Естония, Русия...

Вярваме, че с присъствието си успяхме да вър-
нем позатихналия интерес към българския куклен
театър.

8 април
Конгресът свърши, но фестивалът продължава.

Имаме три дни, в които ще гледаме театър и ще се
оставим градът да ни завладее със забележител-
ностите си.

Планирали сме и кулинарно приключение – ще си
поръчаме порция с месо от кенгуру, крокодил и ему...
Опитах – много, ама много не ми хареса. Киро си го
хапна – с любопитство и бира.

Пърт има голяма и изключително красива Зооло-
гическа градина. Отделихме ґ почти цял ден. Неве-
роятно разнообразие от представителни видове на
флората и фауната, характерни за този конти-
нент. Разбира се, видяхме и кенгуру. Разхождат се
свободно край нас, оставят се да бъдат галени и
хранени. Но ми се струват прекалено лениви и отег-
чени. Затова се опитвам да си ги представя в ес-
тествена среда, бягащи...

Разглеждаме дълго, правим десетки снимки и си
тръгваме очаровани, но и малко тъжни, че не можем
да видим повече от континента Австралия.

Последни дни

И пак – океанът със големите вълни и сърфисти-
те, градът с красивите си паркове, художествени-
те галерии и музеите (този на златото беше мно-
го впечатляващ с демонстрацията на леене на кюл-
че злато), хората с техния нетипичен за голям град
спокоен ритъм на живот... Всичко трябва да съхра-
ня в паметта си, защото колко ли пъти ще трябва
да разказвам за тези десет дни в Австралия. И на
всеки ще пожелавам да има шанса да я посети.

Не зная дали ще отида отново в Австралия, но
зная, че отново се връщам още по-влюбена в наша-
та България.
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от карнавала 
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Международният фестивал на
кукленото изкуство в град Биел-
ско-Бяла е един от най-старите
театрални фестивали в Полша.
Форумът, организиран от четири
десетилетия с неотслабващ раз-
мах, представлява важна точка
върху театралната карта на на-
шата част на Европа. ХХIII му из-
дание събра тази година в сърце-
то на планина Бескиди 24 театъ-
ра от 13 страни.

В продължение на шест майс-
ки дни актьорите и куклите в
разнородните си превъплъщения
завладяха всичките градски те-
атрални сцени, а така също и
улици, градинки и площади. Дойде
публика от Полша и от чужбина,
както множество критици и се-
лекционери на международни фес-
тивали. Почти всички спектакли
бяха посрещнати с горещи аплау-
зи, защото трябва да признаем,

че програмата на тазгодишния
фестивал бе в състояние да за-
доволи и най-взискателните те-
атрални вкусове.

Освен разнородните куклени
техники, какво свързваше тези
30 спектакъла, адресирани както
към децата, така и към възраст-
ните? Повечето от тях поставя-
ха проблемите на променливост-
та, двойствеността и неста-
билността на човешката приро-
да, която така лесно се поддава
на различни влияния и натиск.

В програмата на фестивала
срещахме, от една страна, гале-
рия от героите на класическите
приказки, като “Снежната царки-
ния”, “Красавицата и звяра” или
“Пепеляшка”, от друга страна –
хоровод от недъгави чудовища,
които олицетворяват тъмните
страни на човешката душа, изве-
ден от творчеството на Кафка,

Борхес, Бекет или Бодлер. Хоро-
водът се води от провинциалния
чиновник от “Промяната” на Каф-
ка (Театър от Баня Лука, режись-
ор Александър Максимяк), когото
въртележката на ежедневието
преобразява в караконджул. Акть-
орът, изпълняващ ролята на ге-
роя, придобива формата на свита
върху леглото костюмирана кака-
вида. Това преобразяване бе наб-
людавано със страшен ужас от
нестабилното само по себе си
семейството на нещастника: на
авансцената – стихийно актьор-
ско; в дъното на сцената – тър-
жествено куклено.

В състояние на перманентна
трансформация са представени
персонажите, потопени в онирич-
ния свят на немския спектакъл
“Salto lamento или Нощната стра-
на на нещата” (Figuren Theatre от
Тюбинген, режисьор Ено Подел,
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Карин Ершинг, Франк Зьоенле).
Ходещи, пълзящи и хвърчащи чу-
довища – мини- и свръхмарионе-
ти, анимирани от Франк Зьоенле,
надничаха от чекмеджета, шка-
фове и други странни скривали-
ща. Внезапно се явяваха и внезап-
но изчезваха, при опит да се ос-
вободят от повтарящите се
жестове и ситуации. Това обаче
не им се удаваше поради повтаря-
щите се ритми на нощта, от-
мервани от двамата присъства-
щи на сцената музиканти. Зала-
та ту се смееше, ту я побиваха
тръпки от ужас.

Подобни чувства събуждаше
нестабилността на героите в
спектакъла “Балдандерс”
(Kompania Doomsday, режисьор
Марчин Биковски), основан върху
мотивите от прозата на Борхес,
По и Топор. Затвореният в клет-
ка мъртвешки монстер постоян-
но се трансформираше, като про-
меняше форма, габарити, пол и...
куклени техники. От голям мане-
кен той се превръщаше в съвсем

миниатюрен Палечко, редуциран
почти само до своя глас. Неиз-
менни оставаха само неговата
алчност към света и презрение-
то към всичко, което не е той са-
мият.

Мъртвешки марионетки
изпълниха декадентския свят на
съставен от етюди спектакъл
“Spleen. Шарл Бодлер – поемите в
проза” (Figuren Theater Wilde und
Vogel, режисьор Хендрик Манес),
инспириран от творчеството на
автора на “Цветята на злото”.
Съвсем друг подход към света
демонстрираха героите на Бе-
кет в португалския спектакъл
“Нищото или тишината на Бе-
кет” (Teatro do Marionetas do Porto,
режисиран от трупата). С едно
ведро упорство те се бореха с
абсурдите и противопоставяния-
та на съдбата, с вярата, че все-
ки следващ опит ще бъде победо-
носен. Въпреки че животът им бе
низ от повтарящи се ситуации,
те не губеха надежда за хепиенд,
обещаван от динамичната, конт-
растираща с техните безплодни
усилия музика. Полукабаретният
спектакъл, в който куклите се
придружават от хибридни форми,
изобразени от стъпала, глави и
длани на тримата аниматори с
костюми и бомбета, бе подпла-
тен с абсурдния хумор, който
предизвикваше сред публиката
ту изблици на смях, ту тръпки на
безпокойство.

Тъжна, понякога даже засра-
мена усмивка предизвикваше “Фа-
сада” от Бялисток (BTL, режись-
ор Едуардо де Пайва Суоза). Този
мозаичен разказ за живота във и
около една кооперация, в която
маразмът и скуката съжител-

стват с мрачните страсти.
Пред очите на зрителя минава
целият паноптикум от човешки
индивиди, напомнящи тези от
филмите на Фелини – противна-
та съдържателка на кооперация-
та, игривата слугиня, изтощена-
та от работа чистачка, добро-
душната дебелана-наемателка,
скараното семейство с уплашено
дете, философстващият пияни-
ца, вечно плетящата на една ку-
ка мълчалива съседка, уличните
певци. Дребните и драматични
събития са коментирани от две-
те фасадни чудовищни фигури от
фронтона, които доказват, че
всяка фасада, дори най-красивата
– също и човешката – може да
има своето срамно лице. Заедно
с актьорските персонажи участ-
ват аниматори, сраснати със
своите кукли, които понякога
умират пред очите на зрителя –
като подиграваната от тълпата
дебеланка, родом от филмите на
Фелини, от която като от гуме-
на топка изтича животът.

Доколкото в спектаклите за
възрастни метаморфозите се
дължат предимно на двойствено-
стта и нестабилността на чо-
вешката природа, то в постанов-
ките за деца те са причинени
предимно от външна намеса. Изк-
лючение представляваше спек-
такълът “Латерна” (Teatr
Animacji, режисьор Януш Рил-
Кристяновски), в който родите-
ли, уморени от ежедневното бъх-
тене, се опредметяват и се
превръщат в машини. Бащата –
в пишеща машина, майката – в
шевна машина. Към нормалност-
та ги връща мелодията на младо-
стта им, припомнена от сина,
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“Промяната”

Scenes 
from The Change

Сцени от
“Балдандерс” 
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поправил старата латерна.
Във всички други спектакли

героите се променят в резултат
от собствените си или чуждите
съзнателни действия. В българс-
ката постановка на “Красавица-
та и звяра” (ДКТ – Стара Загора,
режисьор Петър Пашов) Бела от-
магьосва превърнатия в страши-
лище принц, защото е трогната
от неговата любов към... четене-
то. Ненапразно куклите и на два-
мата имат формата на ръкописи
от пергамент (сценография Сил-
ва Бъчварова и Васил Рокоманов),
защото за тях светът е една ве-
лика непрочетена книга.

Светът на италианската
“Снежанка” се побира в един ма-
сивен гардероб, по чиито етажи
протича историята на трудолю-
бивите миньори-джуджета, на
принцесата, поддържаща домаки-
нството им, както и драмата на
завистливата, постоянно преоб-
разяващата се кралица, която
иска да премахне съперницата
си. В актьорското си превъплъ-
щение голямата мащеха конт-
растира с миниатюрните кукли
на останалите герои. Справедли-
востта обаче побеждава – Сне-
жанка е спасена от принца на бял
кон и кралицата, внезапно смале-
на до размера на кукла, безпо-
мощно се лута из двореца.

Постоянни преображения пре-
търпяват актьорските персона-
жи на австрийската “Пепеляшка”
(Mobiles Theater fur Kinder MOKI,
режисьор Якуб Крофтa), отвлича-
ни многократно от въртележка
на въртящите се костюми. Пепе-
ляшка за момент се превръща в
прекрасната принцеса, Мащеха-
та – в гордата кралица, страхли-
вият баща – в уплашения Принц,
злобната Сестра – в съвестен
Глашатай, а в действителност
всичките са млади хора, които си
играят на театър. А Кай и Герда
в постановката “Снежната кра-
лица” на театъра в Биелско-Бяла
(режисьор Мариян Песко) попа-
дат в ониричната действител-
ност, в която светът е затворен
от ледени блокове и където
властват снежните Крали-
ца/Крал, постоянно сменящи сво-
ето лице. Тук децата са постоян-
но подлагани, в зависимост от
възрастта им, на нови изкуше-
ния: играчки, колички, бижута,
модни облекла. Въпреки всичко

Герда не позволява да бъде спряна
по пътя към брат си (в този сце-
ничен вариант героите на Андер-
сен са брат и сестра) и ще по-
могне на Кай да се освободи от
счупените парчета на дяволско-
то огледало.

Обектът, който подлежи на
промяната в испанския спек-
такъл “Човекът-щъркел”
(Titiriteros de Binefar, режисьор Па-
ко Парицио), е естествената
среда на човека. Магистралата в
строеж ще унищожи едно езеро и
принадлежащите към него поляни
– обиталище на много животни и
същевременно площадка за детс-
ки игри. Децата решават да
спрат строежа, за да спасят
своите крилати и четирикраки
приятели. Сценичните им образи

са постигнати посредством
тенджери, бутилки, четки, лейки,
тупалки и бърсалки и бяха призна-
ти за най-сполучливото персона-
лизиране на идеи по времето на
тазгодишния фестивал – на веч-
ната трансформация и нестабил-
ност на човешката природа и
обкръжаващия ни свят.

В програмата на фестивала
бяха показани и спектакли с раз-
лична визия за света. Между тях
пастиш на “Тримата мускетари”
(Divadlo Alfa, Пилзен, режисьор То-
маш Дворак) и “Антигона” на Хел-
мут Кайзар (Театър от Биелско-
Бяла, режисьор Богуслав Киерц).
Тази постановка третира въпро-
си, свързани с неизменността на
чувствата и ценностите. Дълбо-
ко трогващо зрелище, в което
актьорите, облечени в ярки туни-
ки, са придружавани от голи дър-
вени кукли.

Кукленото изкуство за поре-
ден път доказа своята универ-
салност, като интерпретира
най-съществени теми и им при-
дава формата на сценична мета-
фора, която по динамичен, съвре-
менен и силен начин въздейства
на зрителското въображение.

От полски
Барбара Олшевска
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