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XV-то издание на най-големия, провеждан на всеки
три години, Mеждународен фестивал на куклените
театри в Шарльовил Мезиер (Франция), който се
състоя от 18 до 27 септември 2009 г., отново бе от
очакваните срещи на куклените творци от няколко
континента. Този фестивал имаше желанието да
продължи мечтата на починалия през 2006 г. създател
на фестивала Жак Феликс, „Шарльовил да бъда све-
товна столица на куклата.“ Той си го е представял
като кръстопът между куклата и неговия град.

През тeзи – все още в зелено – есенни дни среща-
та между града на Рeмбо и куклата се състоя. На все-
ки ъгъл, във всяка градинка, по централните пешеход-
ни улици, във всеки пасаж можеше да се видят спек-
такли, представяни от страстно влюбени в
собственоръчно направените марионетки (специално
за периода на фестивала) аматьори. До тях бяха и те-
зи, които живеят, творят и мислят от и за кукла-
та. В близост до Международния кукленотеатрален
институт (L'Institut International de la Marionnette)
всички сгради се бяха превърнали в място за творчес-
ки срещи, обмяна на идеи, на спонтанни спектакли, на
места, в които се ражда изкуство.

Около фестивала имаше всекидневни срещи и рази-
сквания на различни теми като: „Куклата – в центъра
на киното“, „Програмиране на куклата: да махнем спирачки-
те, да разширим възможностите“ или „Съществува ли още
борещият се куклен творец? Къде и как действат новите Ка-
рагьоз и Пулчинела?“. В многообразието от предлагани
семинари и дискусии, живият спектакъл присъстваше
неизменно като източник на въпроси и отговори и
като отправна точка за бъдещи разсъждения и очак-
вания. Бяха представени и няколко съпътстващи из-
ложби: една посветена на Гордън Крейг и марионетка-
та, втора – на един от най- големите куклени твор-
ци на XX век, французинът Жак Шене и още една, ма-
кар и скромна по своя мащаб – посветена на 80-годиш-
нината от създаването на Международния съюз на
куклените дейци (UNIMA), който по този повод из-
даде и пусна за продажба една много подробна Светов-
на енциклопедия на кукленото изкуство.

В множеството спектакли представени в Програ-
мата IN на фестивала имаше над 200 театрални тру-
пи от 23 държави, като същевременно се представи-
ха много трупи в Програмата Off, които успяваха да
привлекат жадната за култура френска и международ-
на публика. Уличните спектакли, съсредоточени в
центъра на града, не преставаха през целия ден и
продължаваха до късно вечерта. Между тях бяха тра-
диционните срещи с Пулчинела на италианските тру-
пи, до тях – ексцентрични оригинални дървени драко-
ни, бълващи огън или пък горски нимфи и гномове, ко-
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ито завладяваха улиците, покачени на кокили. Едно
многообразие, коeто обединяваше различните вкусове
и очаквания.

Основната част от фестивала, която имаше за
цел да представи кукленото изкуство не само като
източник на забавление, но и да покаже неговото раз-
витие, насоките, новостите и оригиналността му,
се случваше в залите. Беше трудно да се присъства на
всички предлагани спектакли, но след една по-прецизна
селекция можеше да се видят част от онези, които
предизвикваха най-много коментари. Доброто в кук-
ления театър, според видените спектакли, днес се
случва предимно в представленията от категорията
за възрастни. Въпреки че години наред кукленият те-
атър е бил и в представите на публиката продължа-
ва да бъде предназначен за деца, днес той е на път да
промени това клише и да ни покаже, че куклата може
да говори и без думи, по многозначен и експресивен на-
чин, който е по-разбираем от публика с вече натру-
пани знания и разбирания.

Една от силните страни на този фестивал беше
присъствието на „Фигурен театър“ от Тюбинген,
Германия, който представи два спектакъла: „Salto.
Lamento“, вдъхновен от страховитите средновековни
танци, който представи необичайните метаморфози
на куклата, и поетичният – „С огромни криле“, по но-
велата на Габриел Гарсия Маркес „Един много стар сень-
ор с огромни криле“. „Salto. Lamento“ е спектакъл, в който
на сцената освен кукли и кукловод имаше и музикан-
ти, които на живо изпълняваха музиката – понякога
като реакция на случващото се, а понякога като ней-
но предизвестие. Като нова тенденция в куклените
спектакли се очертава живото изпълнение на музика,
като музикантите са не само изпълнители, но и
участници в представлението, както бе във френско-
то представление „Хартиена Антигона, опит за изглаж-
дане на мита“. В спектакъла на „Фигурен театър“, кой-
то бих нарекла танц със смъртта, образите и музи-
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ката са най-силните изпълнители. С перфектната
техника на марионетиста Франк Зоенле, който е и
създател на трупата, този музикално-поетичен
спектакъл започва с появата на носена от него же-
на в бяло жена, с огромна шапка, която танцувайки,
разкрива своето отблъскващо лице: череп с накити.
Още от тази първа среща, от тази заблуда, от та-
зи красота и грация, които зад плаща си крият
смъртта, започват и метаморфозите в спектакъла.
Силата и експресивността на спектакъла, в който
историята не е водеща, идват от усещането за сън.
Както често сънищата ни са неочаквани, разбърка-
ни, с образи и чувства, които идват мимолетно и
се отдръпват, такъв е и този спектакъл. Едно къл-
бо от конци, които изскачат един по един, за да из-
танцуват своето salto lamento. Един меланхоличен
дявол е центърът, около който се разгъват, раждат
персонажите, излизайки от пепелта или от купчина-
та есенни листа. От тези мъртви материи се раж-
дат кукли, всичките с изпити и уморени лица, а дя-
волът, който има болничен, но не зловещ, а тъжен
вид, свали маската си, за да покаже истинското си
лице. Под ритъма на танго тези феерични като ид-
ващи от друг свят същества: полу-хора и полу-жи-
вотни, успяха да превърнат атмосферата в нещо
витално, леко и малко меланхолично, като усещане

за една чакана, ненатрапчива, но неизбежна смърт.
Тази лекота и поетичност трупата от Тюбинген

е придала и на другия представен на фестивала спек-
такъл „С огромни криле“, който е съсредоточен повече
в разказа на историята. Новелата на Маркес, разказ-
вана от актьора, е илюстрирана от марионетки, и
всяка материя и предмет на сцената в един момент
се размърдват, за да оживеят в приказни образи. Кра-
сотата в спектаклите на „Фигурен театър“ идва не
толкова от красотата на техните кукли и оживели
материи, които в никакъв случай не търсят изящест-
вото, колкото от тяхната фееричност и чувство-
то, което създават за едно далечно, спокойно, нос-
талгично някъде.

Друго немско присъствие беше спектакълът на
„Талиа Компаньон – Ансамбъл Контрасте“ от Нюрн-
берг, които представиха „Вълшебната флейта“ от Мо-
царт и Шиканедер. Забележително представление по
своята амбициозност. То се опитва да пресъздаде то-
талното произведeние на изкуството, обединило кук-
лен театър, опера, кино. Една амбиция, която остава
незабравима с невероятното изпълнение на контра-
тенора Даниел Глогер, който изпълнява партитури-
те на всички персонажи, като преминава от образ в
образ с изключителните си гласови дарби. Представ-
лението започва като класическа опера, с отваряне на
тежки червени завеси, но този път прожектирани на
малък, слизащ от тавана екран, който стои през ця-
лото време над главите на музикантите. Музиката се
изпълнява на живо. Персонажите, напомнящи тради-
ционните Полишинел или Пулчинела, илюстрират на
фона на музиката действията на персонажите. Ново-
то в това представление е различното представяне
на куклата, която оживява в ръцете на марионетис-
тите, снимана от закрепени камери и прожектирана
на малкия екран. Една мултипликация на образа, пре-
чупване през различни плоскости и уреди, за да се
представи пред зрителя като филмово изображение
на персонажи, озвучавани на живо. Навикът да се сле-
дят действия и образи в едър план на екран превръ-
ща последния в център на представлението. Стре-
межът към in live-спектакъл е метод, към който се на-
сочва интересът на творците. Става дума за произ-
ведения, които се творят пред зрителя и които въп-
реки това не са импровизация, напротив, те крият
„зад кадър“ много репетиции. Към това ме насочва ед-
но от представленията на уличните театри, на тру-
пата на Люк Аморос „Вечното снимане“, която предс-
тави пред публика на живо заснимането на история-
та за Тристан и Изолда и нейното прожектиране
върху голям екран чрез магията на директен монтаж.
Това натрупване на изкуство в изкуството, това
мултиплициране на действията на създаване и отра-
зяване се появява като любим и сигурен метод за
привличане на интереса. Качествата на тези спектак-
ли са различни. Те могат да се превърнат или в обик-
новено визуално събитие, незаслужаващо особен твор-
чески интерес, или в наситено многопластово предс-
тавление, което хармонизира многообразието си, за
да го превърне в единно произведение.

Друго зрелищно, но не по своята визия, а по свое-
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то съдържение е представлението на белгийската
трупа „Кота нула“ „Училище за вентрилоци“ – философ-
ска история за идентичността, за сблъсъка между ре-
алност и илюзия, един критичен поглед към общест-
вото с много освободен и екзалтиран език, една пока-
на за мръсен танц с вътрешния ни лабиринт от
чувства и копнежи. Текстът на спектакъла е от Але-
яндро Йодоровски (известен чилийски автор). Кукли-
те са с човешки размери и са скрити под дрехите на
учениците, които се учат да пускат на свобода мръс-
ните си помисли и желания и да бъдат такива, какви-
то са в неразкритата си пред обществото същност.
Училище, в което монахинята копнее да бъде прости-
тутка, полицаят – педофил. Зад маската си на свет-
ци хората крият вулгарните си същности и в това
училище те успяват да ги извадят наяве и да бъдат
себе си. Сред тази купчина от неразбрани перверзни,
близки до скотове същества се появява нов ученик,
чийто желания са да бъде Иисус, Гений, Герой. Един
необикновен ученик, който разваля обичаите и дис-
циплината в училището. Монахинята през цялото
време го увещава, че неговите желания за превъплъще-
ние са неподходящи и ще бъдат неоценени от дирек-
тора на училището и в действителност всички не-
гови „роли“ завършват катастрофично. Иисус е побе-
ден от прогледналите слепци, които убиват лечите-
ля си; съветът на знаещите подтиква Гения към са-
моубийство; Смъртта забива стрелата си в тялото
на Героя. Това преминаване през различни перипетии
е препратка към историите за Пулчинела, който е
изправен пред различни препятствия, до срещата със
смъртта. Но за разлика от него историята на нови-
ят ученик в училището за вентрилоци е по-скоро
трагична. В това представление темата за мощта на
куклата над човека е силно акцентирана. Надмощие-
то, което манипулираният упражнява върху манипу-
лиращия е едно от обичаните състояния в кукления
театър. Митът за оживяващата кукла, която къса
конците си, за да започне свой собствен живот,
продължава развитието си като се превръща в кукла-
тиранин и завоевател, която обсебва физически и ду-
ховно своя създателя и дори го убива. Едно зловещо
превъплъщение на неживата материя, която е в съз-
вучие с духа на времето.

Представление, което носи този дух, е това на
„Дуда Пайва Компани“ от Холандия „Утринна звезда“.
В него разчитаме идеята, че злото не съществува са-
мо за себе си, а е плод на човека, че човекът е този,
който ражда злото. В „Утринна звезда“ човекът по-
степенно превръща добрата и нежна кукла в убиец и
тя е тази, която трябва да обясни на създателя си,
че неговите намерения не са хуманни, а по-скоро налуд-
ничави. Холандия, която се сблъска с проблема на ве-
ка, където един освободен и безграничен свят е под-
ложен на терора на затворения и налудничав теро-
ризъм, прави представлениe за безсмисленото състоя-
ние на гняв и желаниe за отмъщение, които раждат
омраза и смърт. Куклата е тази, която, манипулира-
на от човека да се превърне в камикадзе, взима дума-
та, за да му каже, че „тези хора, това дете са невин-
ни“, че това, което я молят да направи, е зловещо и

неразумно. Но човекът, забравил човечността си, над-
делява и гърмът от цъкащата бомба скрита в скута
на детето-кукла, носено от майка си, избухва... в ап-
лодисментите на публиката, която беше настръхна-
ла от този почти физически допир със смъртта.

Представлението, което разиграва още един мит
– този за Антигона, и което е пълно с толкова лю-
бов и топлина, както никое друго от видените пре-
ди и след него, е това на трупата „Ангели на тавана“
от Франция. „Хартиена Антигона, опит за изглаждане на
мита“ е спектакъл, който се играе в малка зала: някол-
ко пейки за публиката от двете страни на сцената-
арена, по средата, под краката на публиката е пост-
лан намачкан хартиен бежов килим, от едната стра-
на две облечени в ленени бежови одежди красиви съв-
ременни жени свирят на контрабас и се усмихват на
публиката. Те свирят с истинско удоволствие нежна,
топла музика. Потопен в цялата тази поетична ат-
мосфера, спектакълът започва. В него единствената
актриса разгъва от купчината хартия на пода персо-
нажите на своя спектакъл: Антигона, Креон, Хемон,
Исмена, стражите. Тя преминава от персонаж в пер-
сонаж с лекота и с танц, напомнящ нестинарския:
aтмосферата, конфликтът са толкова нагорещени, а
лекотата, с която тя се носи по сцената, е като на
самодива. Митът за Антигона, толкова тягостен с
мъката, който предизвиква, толкова безумно герои-
чен с решението на Антигона да погребе брат си, е
разказан с лекотата на перо, падащо от гаргата, коя-
то в този спектакъл е протогонистът, разказвачът
на историята, шутът на царя, лудият на селото. Та-
зи гарга дърпа конците на персонажите, които се раж-
дат под шума на хартията и един по един изказват
своето отношение към Антигона. Контрабасистки-
те на сцената са Хорът и коментаторът на предс-
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Сцени от
Хартиена Антигона,
опит за изглаждане
на мита

тавлението, те реагират не само на случващото се,
но и на реакциите на публиката, а лицата и на чети-
рите жени, правещи спектакъла, са усмихнати през
цялото време. В спектакъл с толкова тягостен сю-
жет имаше безкрайно много лекота и топлина. Идея-
та за разделението, за убеждението в правотата на
действията, за мрачната страна на живота е разказа-
на с искреност, съчувствие и задушевност. Матери-
алното разделение на сцената от една хартиена заве-
са е единственият търсен източник на дискомфорт,
тъй като в един момент публиката се озовава от
двете страни на стената и като че ли за миг усещаш
абсурдността на ситуацията в този момент на спо-
мени от рухването на една друга, Берлинската стена.
Разделението наложено от по-силния, в търсене на
мъст и могъщество, за което никой не търси мнени-
ето на Другия. Усещането за свят в отвъдното не
ме напусна по време на този спектакъл, в който се
преплитат многообразие от сценични техники: носе-
ни кукли, сенки, оживяващи предмети, които се но-
сят като лек полъх на есенен вятър, в който има и
малко от топлината на слънцето и малко от хлади-
ната на зимата.

Към това усещане ме върна и свежият въздух на
Шарльовил Мезиер – градът, който за пореден път
приюти огромно множество от творци, жанрове,
техники и стилове от всички краища на планетата
и който за радост на голяма част от участниците е
фестивал, в който водеща е ролята на изкуството,
а не на неговото комерсиализиране. Въпреки че в края
на фестивала по медиите вече се улавяше радостта
от изпълнения план: 72 000 продадени билети.


