
Хърватска и Унгария, та чак от Южна Корея. По-
добно на тазгодишния PIF, герой на „Панаира“ бе Ду-
да Пайва, поканен в София с два спектакъла и майс-
торски клас за професионалисти. Театърът от Люб-
ляна представи „Любовни кукли“ – една студия за са-
мотата и отчуждението на човека, който се опит-
ва да си създаде привидно щастие. Празната стая на
самотния човек е посетена от тълпа гъвкави и
привлекателни женски манекени, движени от крака-
та и ръцете на актьорите. Мъжкото и женското
начало се сливат в едно цяло и създават доста пер-
верзна симбиоза. Между тези ужасни създания, облада-
ни от страстната лудост на въображението, се по-
явява истинска жена от плът и кръв, която ще е об-
речена на провал – унижена и безволева ще се превър-
не като тях в гола и беззащитна гумена кукла. Тази
оргия от страсти за кратко време утешава
чувството на самота и не след дълго героят пак ос-
тава сам с празнотата наоколо и в себе си. Втори-
ят спектакъл на Дуда Пайва, показан в София, е „Фа-
сада“ от Бялисток, също така горчиво представле-
ние за страсти, отчуждение и атрофия на чувства-
та. За него е писано вече в „КуклАрт“.

Театърът на холандския постановчик предизвика
оживени дискусии в кулоарите на фестивала, като
софийската публика се раздели на горещи привърже-
ници и също така горещи противници на неговата
артистична визия. Всички се обединиха, обаче, около
много бравурно изиграния, много смешен молиеров
„Скъперник“, на известната испанска група „Табула
расса“, който трупа... вода, а сцената е препълнена с
водопроводни кранчета, батерии и батерийки. Това
не беше единствената комедия във фестивалната
програма. По-възрастната част от публиката се

смееше на спектакъла на Драма-
тично-кукления театър от Пазар-
джик – сатирична приказка за дес-
потичния крал „Цар Шушумига“
от Константин Илиев, режиси-
ран от Катя Петрова. Повече от
30 години пиесата чака своята
премиера в чекмеджето на автора
си. Но трябва да признаем, че до-
чака много достойна постановка.
Вдъхновени от детски рисунки,
чернобелите плоски кукли, изпъл-
нени от младата японска сценог-
рафка Рин Ямамура (възпитаничка
на НАТФИЗ), изненадваха със сво-
ята мобилност и непредвиди-
мост, създавайки нещо като по-
редни кадри от анимационен
филм. Пред погледа на зрителите
те увеличаваха или намаляваха сво-
ите размери, според това дали
капризният владетел ги одобрява

55·ÓÈ 4/2010

Любовни кукли

Септемврийска София приветства VI междуна-
роден фестивал за уличен и куклен театър „Панаир
на куклите“ с прекрасно циганско лято. През първи-
те три дни на фестивала улиците, парковите алеи
и площади за радост на децата и почуда на техните
родители се изпълниха от куклените артисти. Три-
десет спектакъла за един уикенд – такава доза улич-
ен театър София не помни. Театърът беше буквал-
но навсякъде, в различни свои превъплъщения, на вся-
ка крачка можеха да се видят клоунади, циркови иг-
ри, хепънинги с участието на кукли, знамена и коки-
ли, театрални интерактивни игри, въвличащи мину-
вачите, вечерни визуално-музикални зрелища с игра на
светлини, гълтачи на огън, жонгльори с факли. Най-
голямо впечатление на най-малките зрители направи-
ха два неимоверно големи динозавъра на холандската
трупа Close Act, грациозно крачещи на кокили из
препълнените алеи на парка „Заимов“. Похапвайки
листа от върховете на дървета, водени от бдител-
на дресьорка с дълга пръчка в черно кожено облекло,
те плашеха децата. Великолепно украшение за всеки
фестивал! Вниманието на възрастните бе приковано
от спектакъла „Carmen Funebre“ на полския театър
Biuro Podrozy за трагедията на войната, освобожда-
ваща в хората неимоверни залежи от агресия и нена-
вист. Разбираемо е, че тази тема в Европа звучи ви-
наги болезнено и се възприема извънредно емоционал-
но.

След трите дни на улична куклена фиеста, която
съвпадна с ежегодния празник на град София, фести-
валът се премести в театралните зали. Млади и въз-
растни зрители имаха възможност да видят 17 спек-
такъла от няколко държави – Испания, Словения,
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или пък ги отхвърля. Конструирани по този начин,
куклите без проблем са анимирани от драматични-
те актьори, които им придават изключителна сце-
нична изразителност.

Между спектаклите за възрастни внимание заслу-
жава представлението на софийските домакини
„Вампирова булка“ по приказката на видния българс-
ки модернист Николай Райнов. От тази приказна
повест за трагичната любов на единствената дъще-
ря на царя към владетеля на Подземния свят режись-
орът Тодор Вълов и сценографката Стефка Кювлие-
ва създават сценична визионерска поема с голяма
пластическа красота. Етюдът с препускащите в
здрача коне на принца възхити всички зрители без
изключение.

Не само възрастните имаха повод за голямо удов-
летворение от фестивалната програма. Много инте-
ресен бе и детския репертоар. „Цар Дроздобрад“ от
Бургас и „Снежната кралица“ на Столичния куклен
театър са спектакли, обединени от сценографската
работа на Свила Величкова. В камерния „Дроздоб-
рад“ (режисьор Ирослав Петков) художничката съз-
дава галерия от няколко гротескни персонажи-знаме-
на, бравурно анимирани от двама млади актьори. В
„Снежната кралица“ (режисьор Иван Райков) худож-
ничката прилага техника, изведена от традицията
на латерна магика, и сценичното пространство с
почти часовникарска прецизност е обогатено с жи-
вописни прожекции.

С необикновена скрупольозност, да не кажем, ре-
жисьорска грижливост, се отличи пушкиновата
„Приказка за рибаря и златната рибка“ в изпълнени-
ето на кукления театър от Видин – авторският
спектакъл на младата режисьорка Магдалена Митева.
Прекрасното живописно зрелище, разиграно в сти-
листиката на черния театър, напомняше за анимаци-
онен филм от школата на полския аниматор-визио-
нер Пиотр Думала. Бавният ритъм, повторяемост-
та на кадрите, персонажите, скицирани като с тън-
ко перо, изненадващите промени на сценичната сре-
да – тези елементи допринесоха този тих, лиричен
спектакъл за дълго да остане в паметта на зрители-
те. Последната му сцена, когато хитрата старица
губи всичко и отчаяна сяда край морската скала, гър-
бом към зрителната зала, се запомнят дълго. До нея
сяда старият рибар – нейният вечно руган съпруг,
прегръща я през рамо и така сгушени, те гледат в
морската далечина, вече успокоени и щастливи, за-
щото откриват най-ценното, а именно – себе си.
Над тях луната играе на криеница със слънцето –
преминават дни и нощи, за да живеят дълго и щаст-
ливо...

VI „Панаир на куклите“ най-вероятно удовлетво-
ри всички – и фестивалните гости, и софийската пуб-
лика, и софийската… госпожа кметица. В последния
ден на фестивала тя оповести решението за строе-
жа на нова сграда за кукления театър в самия център
на София. Всичко показва, че следващото, след две го-
дини, издание на фестивала в полите на Витоша ще
се състои на нов адрес! Стискаме палци!

Превод от полски Барбара Олшевска

Фасада

Скъперникът

Кармен фунебре


