
85áðîé 2/2008

това да си изляза от салона, ако
не ми хареса. Но… каква изнена-
да! Още със започването на
спектакъла визията ме омагьо-
са. Мечтата ми се сбъдна – ви-
дях “кино” в кукления театър. Ви-
дях онази илюзия, която придава
киното, но успешно изпълнена в
театъра. Няма дубъл, няма мон-
таж, няма повторяемост на сце-
на. И тази музика (композитор
Христо Намлиев)… И тази музи-
ка, която съвсем те отвлича от
реалността. Забравих, че съм
голяма. Забравих, че съм мокра
до кости от октомврийския
дъжд. Забравих, че през послед-
ните години, гледайки театър,
мисля за режисьорските реше-
ния, играта на актьорите, сце-
нографията и белите конци. Не
ми пречеха излишният текст и
бавното действие. Виждах само
приказност… Често се случва
сценографията да те провокира,
да развихря твоето въображе-
ние…, но тук всичко ти бе под-
несено наготово – толкова
цветно, толкова нежно,
женствено, красиво… Чак ти ид-
ва да заплачеш, когато свърши…

И отново – когнитивен дисо-

нанс. Пак идва реалността, къ-
дето няма флейти като балери-
ни, с изящни крайници; няма гово-
рещи и танцуващи плодове, нито
толкова цветни светещи гради-
ни. Завидях искрено на актьори-
те за това, че имат възможно-
стта да бъдат част от този
филм… и да го играят отново, и
отново, и отново…, че успяват
да се насладят на всичко многок-

ратно, да изпитат удоволствие-
то от магията колкото си ис-
кат, а накрая да чуват и онзи
прекрасен шум от аплодисмен-
тите.

А като се отърсиш от импре-
сията и преживяното, идва той
– когнитивният консонанс. Удов-
летвореността на порасналото
дете, че има “кино” в кукления
театър.

Сцена от
“Красавицата и
звяра”

Scene from 
Beauty and the
Beast

Äâà ñïåêòàêúëà 
íà Ó÷åáíèÿ êóêëåí òåàòúð
Ïåòúð Çìèé÷àðîâ

“Джак и бобеното стебло” (драматизация Жени
Пашова, постановка Жени Пашова и Петър Пашов) е
един от най-впечатляващите спектакли на Учебния
куклен театър.

Това е изключително остроумна драматизация
в стил “кънтри & уестърн”, наситена с ирония и
драматизъм. Просто решените, но “изобразител-
но” находчиви кукли са движени с много умело
актьорско присъствие. Към това трябва да приба-
вим ироничния и весел музикален фон и кинематог-
рафичното осветление. Всичко това приковава с
еднаква сила децата и техните родители, раздво-
ени между напрежението и забавата. Понякога
(при най-невръстната част от аудиторията) нап-
режението генерира до… буквален страх. Напри-
мер при появата на Великана – едно от най-впе-
чатляващите сценографски решения в цялата пос-
тановка. Тази сцена е кулминация на драматизма
на приказката, която… се сменя със заслуженото

облекчение на един типично американски “хепи
енд”.

Може би единствената забележка към спектакъ-
ла би трябвало да бъде за неговата продължител-
ност, което би могло да бъде малко изпитание за
детската публика. Но аз все пак съм свидетел, че де-
цата изтърпяха времетраенето, буквално омагьоса-
ни от този празник на светлина, музика, хумор и със-
пенс.

Не мога да отмина и очевидното удоволствие, с
което студентите изведоха представлението – не-
що, което децата безпогрешно разпознават. И кое-
то е най-сигурният фактор за неговия успех.

Почти всичко в “Двете принцеси” (постановка
Славчо Маленов, сценография Васил Рокоманов, му-
зика В. Маленов) трябва да бъде високо оценено и
приветствано. Да започнем с изумителната сце-
нография на Васил Рокоманов. Сцената е осмислена
само с една сферична и по “леонардовски” гениална
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машинария с няколко подвижни сегмента, които
актьорите без усилие обиграват и превръщат ин-
териорите в пейзажи и обратното. Синхронно на
драматичното развитие на текста “затворените”
островърхи готически прозорци се отварят и нед-
вусмислено подсказват на публиката промяната на
средата – от студения замък към отворения свят –
“накъдето ти видят очите”. Прелестни в своята
почти студена условност са и куклите – сякаш из-
вадени от изящна колода карти. За моя изненада
магьосницата ми изглеждаше добре позната – с
червеното си кепе, характерни черти и относител-
но къса коса тя силно напомня портрета на Еразъм
Ротердамски, направен преди триста години от
Ханс Холбайн, но, слава Богу, децата няма как да
знаят това.

Тримата актьори (II курс режисура за куклен те-
атър) се справят чудесно и не само със сегментите
от сценографската машинария. От добро сърце про-
пускам факта, че едно от момичетата фъфли (все
пак говорим само за II курс!). Те изиграха спектакъла
без преиграване, фалш, излишен патос и глезено
преправяне на гласовете. В цялото времедействие
на представлението човек просто забравя за тях,
пленен от куклите, които водят. А когато се сети,
ги вижда само като безхитростни медиатори-раз-
казвачи.

Същото въздействие има и музиката, изградена
върху прост “бароков” лайтмотив. Само динамизира-

нето му подсказва и подпомага драматичните обра-
ти на текста.

Накрая бих отбелязал и факта, че в жанрово от-
ношение “Двете принцеси” едва ли е най-детската
приказка, но въпреки това аудиторията не помръдна
в продължение на 50 минути и (с много облекчение и
радост) предусети щастливата развръзка, като я
награди с викове и аплодисменти.

Сцена от “Джак и
бобеното стебло”

Scene from 
Jack and the
Beanstalk 

Èñòîðèÿ çà ÷àéêà è áàíäà êîòàðàöè
Ïàòðèöèÿ Íèêîëîâà

“История за чайка и банда ко-
тараци” по Луис Сепулведа е дъл-
гоочакваната глътка свеж въздух
в игровото пространство на
Столичен куклен театър. Преми-
ерата на Катя Петрова дойде
тъкмо навреме – след междуна-
родния фестивал “Панаир на кук-
лите” и малко преди Коледа, за да
зарадва както невръстните зри-
тели, така и техните зажаднели
за смислено куклено изкуство ро-
дители. Екипът на спектакъла е
силно радващ. Както в “Ние, враб-
четата”, така и тук Катя Пет-
рова събира за първи път на едно
място най-добрите млади кукле-
ници на СКТ. Мая Бежанска, Ру-
мен Гаванозов, Станимир Гъмов,
Мариета Петрова, Румен Угринс-
ки и Галина Савова партнират за-
разително и помежду си, а не са-
мо с фантастично оживелите
кукли, но партнират и с импрови-
зиращия през цялото време на
авансцена млад композитор Сто-

ян Роянов, известен под псевдо-
нима Я-Я.

Сюжетът е доста комплици-
ран – в сравнение с оригиналния
текст, но пък в сценичната адап-
тация успешно са изведени те-
мите за приятелството, разли-
чието, толерантността и заст-
рашително нарушеното еколо-
гично равновесие. С две думи,
банда чилийски котараци в Хам-
бург с удоволствие се наемат да

играят ролите на бавачки на ед-
но бебе чайка, което се страхува
да полети. Майка му е попаднала
в голям петролен разлив и преди
да умре завещава топлото си не-
измътено яйце на големия “черен,
дебел котарак” Зорбас. Той е
щастливецът, натоварен с миси-
ята да измъти яйцето, да го пази
от лошите и, разбира се, да нау-
чи пилето да лети, а всички лю-
бопитни котки в махалата се
съгласяват да му помагат в уро-
ците по летене. Това е толкова
трогателно абсурдно, че бива
прието с еднаква лекота от го-
лемите и малките зрители като
чудесна метафора за отношения-
та в едно малко общество.

Великолепният куклено-джа-
зов спектакъл беше замислен от-
давна. Адаптацията на популяр-
ния роман на чилийския автор
“Историята на една чайка и на
котарака, който я научи да лети”
е съвместна работа на Катя

Сцена от
“История за чайка
и банда котараци”

Scene from 
The Tale of a
Seagull and a Band
of Tomcats


