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– Проф. Георгиева, вие сте свързана с японския
куклен театър ПУК, който тази година празнува
своя 80-годишен юбилей. Разкажете малко повече за
този театър.

– Голяма част от българските куклени артисти и
нашата публика познават своеобразното, наситено с
японска красота и багри, куклено изкуство на театър
ПУК от гостуванията му в България, но малцина зна-
ят за трудния път на неговото творческо израства-
не до днешния му 80-годишен юбилей.  Театърът е съз-
даден в Токио през далечната 1929 г. (рождената дата
на УНИМА) от Тоджи Каваджири, по-големият брат
на дългогодишния му директор и художествен ръково-
дител Таиджи Каваджири, като „La puppа klubo“
откъдето идва съкратеното име PUK. Вдъхновен от
антивоенните идеали, театърът поставя „Войникът
Швейк“, но дейността му бива спряна от тогаваш-
ните управляващи. Въпреки трудните обстоятел-
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ства, актьорите продължават да играят и по време
на Втората световна война, но редиците им посте-
пенно оредяват. През 1946 г. ПУК се възстановява ве-
че като професионален куклен театър. Трупата дос-
тига 80 души, които на кооперативни начала, с общи
средства си построяват собствена театрална сграда.
От средата на 50-те години ПУК разширява творче-
ските си търсения и след възстановяването на УНИ-
МА започва да развива активна международна дей-
ност. От средата на 60-те репертоарът на театъра
изцяло се обръща към детската аудитория. През 1971
г. ПУК, който е първият театър в Япония специал-
но създаден за съвременни куклени постановки, се ре-
конструира и това повишава темпото на творчес-
ката му дейност. Благодарение на великолепната ор-
ганизация и всеотдайния труд на артистите негови-
те постановки се играят в цяла Япония от няколко
състава. Годишно се играят около 800 представления
пред 340 000 зрители. В началото на своето създава-
не театърът започва дейността си с марионетки, но
много скоро разширява изразните си средства като
включва петрушки, театър на сенките, японски тра-
диционни кукли и много други техники, защото е от-
ворен за новаторските търсения на съвременния кук-
лен театър по света. Днес той се радва на заслужено
признание и успех, както в своята страна, така и вън
от нейните предели. Неговите артисти са гастроли-
рали в Румъния, Унгария, България, Чехия, Германия,
Полша, Канада, САЩ, Италия и т.н. За своята 80-го-
дишнина театърът получи авторитетната награда
на името на „Сеичиро Курабаяши“ и специална грамо-
та от нашето Министерство на културата за попу-
ляризиране на българското куклено изкуство в Япо-
ния.

– Силно впечатление прави това, че в японско-
то списание, издадено по повод 80-годишния юби-
лей на ПУК, има раздел посветен на българския кук-
лен театър и взаимния ни обмен с театър ПУК…

– Фактът, че измежду колегите си от цял свят,
японците са избрали да следват естетиката на бъл-
гарската куклена школа е изключително събитие. Не
мога да се сетя за по-голямо признание от това. Бла-
годарение на прословутата японска прецизност и
чувство за отговорност пред историята, с каквото
ние не можем да се похвалим, пет големи страници
от всичките 36 на юбилейното издание са изпълнени
със снимки от постановки на гостували в Япония
български куклени театри на мои колеги, дали своя
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три месеца по-рано – още на 10.10.2008 г. – със сборния
спектакъл за възрастни, наречен “Полъх от България".
Трите части на спектакъла бяха свързани с българско
участие. „ITI“ – авторски спектакъл на Нишимото
Катсуйоши, специализирал режисура в България, две
сцени от „Полет с ръкавица“ на проф. Дора Рускова
и „Карнавал на животните“, поставен от мен за
четвърти път с нов състав. Анонсът за публиката в
началото на спектакъла гласеше: „За японците Бълга-
рия е известна с три неща: ки-
селото мляко, розовото масло
и кукления театър“…
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принос в сътрудничеството с ПУК, и на техни ар-
тисти, специализирали в НАТФИЗ. Но за да не про-
пусна нещо, моля да преведете и публикувате тази ис-
торическа справка от японското издание. А аз само
ще допълня, че досегът с Япония е докосване до друг
паралелен свят, в който се живее по други, високо
нравствени закони, в които кражбата и лъжата са не-
допустими. В театъра пък съществува такава висо-
ка творческа дисциплина, такава отговорност към
работата и пословично трудолюбие, които могат да
съществуват само в мечтите ни. И макар че юбилей-
ната година беше 2009, тържествата бяха открити

Справка
за творческите контакти между България и театър ПУК, Япония

1958 – Таиджи Каваджири е
член на журито на I междунаро-
ден фестивал на кукленото изку-
ство в Букурещ. Театър ПУК се
присъединява към УНИМА.

1968 – Масато Мунеката
присъства на IХ международен
фестивал на младежта и студен-
тите в София.

1975 – ЦКТ-София гостува на
театър ПУК с „Петя и вълкът“
(режисьори Атанас Илков и Ни-
колина Георгиева).

1979 – Проф. Николина Георги-
ева режисира „Карнавал на жи-
вотните“ в театър ПУК и
присъства на Международния фес-
тивал на куклените театри от
азиатския и тихоокеански регион
в Токио (50 години УНИМА).

1986 – ДКТ-Варна гостува на
театър ПУК с „Бубу". Изложба
на Фумико Фуджи в София и Вар-
на. Тамико Онаги специализира в
центъра на УНИМА със стипен-
дия от България.

1988 – Проф. Николина Георги-
ева, Славчо Маленов и ДКТ–Ям-
бол посещават ХV конгрес на
УНИМА в Япония и Световния
фестивал на куклените театри.

1990 – „Заешко училище“ на
Таиджи Каваджири печели „Злат-
ният делфин“ във Варна.
ДКТ–Варна гостува на театър
ПУК с „Малката звезда“.

1997 – Проф. Николина Георги-
ева и Аглика Иванчева посещават
Япония. Те поставят „Картини
от една изложба“ и „Карнавал на
животните“ в театър ПУК.

2001 – Проф. Дора Рускова и
Майя Петрова провеждат стаж
за професионалисти в Япония.

2003 – Майя Петрова провеж-

да стаж за сценографи и прави
сценографията за спектакъла
„Итсумо Шококуно Отоконоко“
в театър ПУК, както и за спек-
такъла „Момчето, което винаги
закъсняваше“ от Патрик Макхе-
неси.

2006 – Славчо Маленов замина-
ва за Япония, за да води майстор-
ски клас за изразните средства на
марионетките.

2008 – Проф. Николина Геор-
гиева и Рин Юмамура
посещават театър
ПУК. Проф. Георгие-
ва режисира „Карна-
вал на животните“.

2009 – Ива Борисо-
ва и Димитър Георгиев
правят куклите за пос-
тановката „Тримата
мускетари“ в театър
ПУК.


