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Петр Матасек еизвестен сценограф,роден в Прага. Биле главен художник вТеатър ДРАК иТеатър АЛФА. Не-говите творби саакламирани от кри-тиците. Водил емайсторски класовеи творчески лабо-ратории в повечеот 20 страни посвета. Носител ена много награди имеждународни приз-нания. Тази годинаUNIMA избра голе-мия чешки сцено-граф Петр Мата-сек да напише иилюстрира Посла-нието за Светов-ния ден на куклениятеатър, който бечестван на 21 март2009. През май 2009г. UNIMA чества вПрага своята 80-го-дишнина.

Дълга огне
на диря 

в небето пресича п
ространството и

изчезва в
 дълбини

те на Вселената.

Тя се появява о
тново и о

тново изч
езва. Това е Прометей

с факел в ръ
ката, търсещ някъде 

в мрака оне
зи, зарад

и кои-

то той премина през него.

Факелът в ръкат
а на Прометей, е всъщ

ност една Гор
яща

Кукла, дар
 от боговет

е, изпратили свой
 знак към

 човешка-

та раса, зн
ак че тя не е заб

равена. Ч
овешката раса прие сми-

рено да п
омни богов

ете, като създаде
 техни обр

ази и зап
оч-

на да се 
уповава на

 тях.

Въпреки това. Не бива да
 се заблуж

даваме, че не з
абелязва-

ме Закона 
за съхран

ение на е
нергията. Ако не го 

спазваме, ма-

териалът на Горя
щата Кукла ще изтлее и тя ще се превър-

не в пепел.

За щастие тя гори н
епрестанно, поддържана от вярата

на онези,
 които срещат Горящата Кукла.

Възродени
ят образ н

а боговет
е създаде

 една оп
редметена

идея, ани
мирана от

 хора, зап
ленени о

т огъня, к
ойто осветя-

ва пространството, за да н
е се чувс

тваме сами във Вселена-

та. Сега човеч
еството, открило до

бродетелите на свет
ли-

ната и топлината на огън
я, има нужда да съз

даде метафора

за негово
то вечно 

съществуване в
 едно произведе

ние на и
з-

куството и най-с
етне да ст

игне до 
идеята за един

ението,

която ни спомня за об
щото споделено 

пространство и за

моментите на рит
уално бл

агоразумие.

Тук на Зем
ята, щафетата на Горя

щата Кукла се

носи от
 поколения

 щастливи хор
а, които горят,

но не изг
арят от нейната ярка т

оплина.

Това е еди
н безкрае

н кръгов
рат на посланиет

о,

който не зави
си от времето и трудност

ите на

днешния ден.
 Местата на еди

нение, къ
дето Го-

рящата Кукла представя свои
те вечно 

проме-

нящи се проявлени
я, са привидно

 случайни
, а по-

водите за нейн
ите възраж

дания са 
известни са-

мо за бого
вете. Ние с почуда гле

даме онези, к
о-

ито трябва да
 поемат Горящата Кукла от

предшественицит
е си и да

 я носят
 до края 

на

своето призвание
, за да я 

предадат сетне на

други.
Прометей вероя

тно няма да се в
ърне. Но

ние сме доста чувствителни и откриваме

знаци за 
едно него

во ново 
завръщане. Затова

нека да п
азим онези, н

а които е даден
 шан-

сът да поемат, носят и пренасят Горяща-

та Кукла. Това очев
идно е е

динственият

начин да
 съхрани

м нейния 
огън.


