
атър“, бяхме ед-
ва трети в све-
та след Чехия и
Русия. Тогава не
можехме да меч-
таем дори за Ре-
гионален, камо
ли за Световен
фестивал на кук-
лените училища,
а днес десетки
млади хора от
Германия, Пол-
ша, Франция,
Израел, Дания,
Хърватия, Лит-
ва, Украйна и
два пъти повече
студенти от са-
мата Русия
изпълваха по ня-
колко пъти на
ден театрални-
те зали, пръсна-
ти из целия Пе-
тербург, за да
покажат себе си
и да видят до
къде са стигнали
другите в овла-
дяване на съвре-
менното много-
образно куклено
изкуство. Това
че имаше толко-
ва много студен-
ти, дошли тук

от цял свят, вдъхновени, търсе-
щи, приели кукленото изкуство за
своя съдба, не можеше да не ме рад-
ва и да не ме изпълва с оптимис-
тични очаквания. Но още от пър-
вия ден на фестивала стана ясно,
че многопосочните пътища и пъ-
теки, по които е тръгнало съвре-
менното куклено изкуство, не вся-
кога водят до истинската му същ-
ност.

Откриването на фестивала
стана с нашумелия по много други
форуми „Дон Жуан“ по Молиер на
Саратовския куклен театър „Тере-
мок“. Станахме свидетели на лю-
бопитна постановка (режисьор Г.
Шугуров) с безупречно играещи, пе-
ещи и танцуващи актьори в жив
план, които завладяваха зрителско-
то внимание, но защо ли на кукли-
те беше отредена само някаква
илюстративна роля – на тълпа
наблюдатели?! Нещо повече, на
сцената имаше две високи прозрач-
ни плексигласови колони, натъпка-
ни с кукли. Какъв беше метафорич-
ният смисъл на този „декор“, не
разбрах. Вероятно всеки зрител го
откриваше сам за себе си. Лично аз
си мислех, че те са „зазидани“ в те-
зи колони: хем да ги има и да се
виждат (нали е куклен театър),
хем да не се пречкат на актьори-
те, които играят на сцената. Пос-
ле прочетох в програмата, че Кук-
леният театър в Саратов се за-
режда с драматични актьори от
Театралния факултет на Саратов-
ската държавна консерватория и…
нещата си дойдоха на мястото.

Още същата вечер новосъздаде-
ната Академия на изкуствата в
Осиек, Хърватия, ни поднесе не-
очаквана радост с моноспектакъла
„Звезда“ на Ирена Баусович – сту-
дентка трета година в класа по
актьорство за драматичен и кук-
лен театър. Публиката беше хип-
нотизирана от артистизма на
това младо момиче, което с не-
обикновено за годините Ӝ майс-
торство разиграваше трагикомич-
ния конфликт между себе си и не-
довършената глава на своята кук-
ла, която иска час по-скоро да ста-
не „звезда“. Бяхме възхитени от
умението, с което актрисата во-
деше диалога от свое име и от
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I World Festival of Puppet Schools

26.8.-4.9.2010 —‡ÌÍÚ-œÂÚÂ·Û„, –ÛÒËˇ / St. Petersburg, Russia

Едно чудо! Едно необикновено
преживяване беше за мен I свето-
вен фестивал на училищата по
куклено изкуство, състоял се от
26 август до 4 септември 2010 г. в
Санкт-Петербург. Когато през 60-
те години на миналия век създавах-
ме новата специалност към ВИ-
ТИЗ „Кръстьо Сарафов“ „Актьор-
ско майсторство за куклен те-

ÃËÒÎË, Ò˙·Û‰ÂÌË ÓÚ I Ò‚ÂÚÓ‚ÂÌ ÙÂÒÚË‚‡Î 
Ì‡ Û˜ËÎË˘‡Ú‡ ÔÓ ÍÛÍÎÂÌÓ ËÁÍÛÒÚ‚Ó

œÓÙ. ÕËÍÓÎËÌ‡ √ÂÓ„ËÂ‚‡

Звезда
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името на куклата, без да се забеляз-
ва как преминава от едното в дру-
гото. Удивлявахме се на неизчерпа-
емото Ӝ въображение, което раж-
даше все нови и нови приспособле-
ния, за да удовлетвори „звездните“
мечти на своята грозновата кук-
ла. Всъщност тази вечер пред нас
се раждаше една истинска актриса
на кукленото изкуство.

Пак в същата вечер фестивал-
ната програма продължаваше с но-
во, интригуващо заглавие „Кон-
церт за богове“, с който се предс-
тавяше Централната школа по
слово и драма, Лондон. По предва-
рителната анотация, обявена във
фестивалната програма, трябваше
да очакваме „ефимерна анимация“ –
термин, въведен от Нен Уотсън.
С него Уотсън определя процеса за
оживяване на отпадъци и боклуци
с помощта на природните явле-
ния. Например, пластмасовата
торбичка може да танцува благо-
дарение на вятъра. След година из-
следователска работа по темата,
английската колежка привлича сту-
дио към творческия експеримент с
оживяването на предмети, с край-
ната цел да създадат спектакъл,
който да провокира, интригува и
забавлява зрителите. За съжаление
това, което се показа на сцената
от тримата актьори, подхвърля-
щи и търкалящи помежду си една
топка и още куп неясни занимания
с чадъри и въженца нито провоки-
ра, нито заинтригува зрителите.
Просто не се стигна до оживява-
нето на предметите! И не стана
ясно кои са боговете в този стра-
нен концерт.

В следващите дни силно впе-
чатление направи представянето
на Висшето театрално училище
„Ернст Буш“, Берлин със спектакъ-
ла „Скъпа Тила Дюрие“, направен
съвместно с Кукления театър в
Загреб. Студентите показаха висо-
ки професионални умения както по
отношение на словото, така и в
кукловодното майсторство. Това
беше истински Брехтов спектакъл
(политическа сатира), в който
актьорите се изявяваха блестящо
като безупречни разказвачи на ис-
торията (с микрофон и пеене) и
като актьори, играещи с кукли.
Сценичното пространство беше
сложно организирано, актьорите

изиграваха всички роли, като вза-
имно си ги разменяха пред очите
на зрителите, без да крият техни-
ката на тази размяна, а играта на
портретно пресъздадената велика
немска актриса Тила Дюрие нито
за миг не прекъсваше. Може би за
пръв път гледах документален
театър с кукли, а не скеч.

Останалите четири моноспек-
такъла на Берлинското училище
имаха твърде различна естетичес-
ка основа. Три от тях извикваха
недоумение и отегчение. Четвър-
тият – „Lacrimosa“, ни е донесе ис-
тинско откритие: аудиовизуален
театър за двама, който в продъл-
жение на пет минути ни разкри
смисъла/безсмислието на човешко-
то съществуване, протичащо са-
мо пред телевизора.

Не съм театрален критик и не
е необходимо да коментирам всич-
ки гледани спектакли, етюди, уп-
ражнения и т.н., за да стигна до
мислите, които дълбоко ме вълну-
ват. Като един педагог и ревнос-
тен радетел за създаване на кукле-
но-театралните училища по света
(дългогодишен член на комисията
по образованието към УНИМА) не
мога да скрия безпокойствието си
от загубения интерес към куклата.
Зная, че между изкуствата днес
тече дифузия, непрекъснато взаи-
мопроникване и обмен на изразни
средства. Зная, че глобализацията
на обществото вероятно води до
някаква глобализация в изкуства-
та, че границите между тях все
повече се размиват, но, ако се загу-
би видоопределящата им същност,
тогава?! Пред очите ми е диплом-
ният спектакъл на Академията по
изкуствата в Турку, Финландия
(„Нeйната чаша чай“ по „Вуйчо
Ваньо“ на Чехов). Героинята есте-
ствено е в жив план, тя застила с
бяла покривка масата, започва да
нарежда чашите за чай, назовавай-
ки имената на Елена, Астров, вуй-
чо Ваньо… Предчувствам радост-
та от спектакъл, в който най-
сетне на предметите ще се вдъхне
живот. Какъв чудесен ход! Какво
хрумване да се разиграе монолога на
Соня чрез чашите за чай, които се
превръщат в персонажите, за кои-
то са предназначени. Тръпна в
очакване как чрез метафоричния
език на кукленото изкуство ще се

разкрият горещите чувства между
влюбените. Но прекрасната Соня
наливаше, доливаше и разливаше
горещия чай в чаените чаши, кои-
то до края на спектакъла си оста-
наха обикновен реквизит. Куклени-
ят театър не се състоя. А може-
ше! Имаше жив актьор, имаше
предмети, които трябваше да бъ-
дат одухотворени и да се превър-
нат в кукли. Пропусната възмож-
ност!

На този фестивал много от
училищата показаха, че са обучава-
ли своите студенти да играят
твърде занимателно с предмети,
но не са възпитали умението да им
вдъхват живот, да ги превръщат
в свои живи партньори. А това е
въпрос на въображение, на специ-
фичното въображение за куклен
театър, което трябва да се възпи-
тава още от първите часове в те-
атралните училища. Мисля, че ро-
лята им е да разпалят отново по-
изстинала любов към оживялата
кукла. Да одухотворяваш неживо-Скъпа Тила Дюрие
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то е дълбоко скрит талант във
всеки човек. Този талант носи спе-
цификата на кукленото изкуство.
И точно този талант трябва да
се открива и развива в новото по-
коление кукленици.

Разбира се на фестивала имаше
и училища, които ни показаха спек-
такли само с кукли. Но играта с
тях не отиваше по-далеч от еле-
ментарната имитация на човеш-
кото поведение. Това също не бе-
ше голямото куклено изкуство,
към което се стремим. При него
сценичният образ се ражда от
сложния синтез между актьора и
куклата, от метафоричния език,
от изобретателността и фанта-
зията, с които се обединяват
всички компоненти в единно цяло.

И вместо да откриваме и развива-
ме все повече изразните средства
на своето изкуство, ние бързаме да
заменим куклата с живия актьор.
Така е по-лесно, но не и по-интерес-
но.

Доказаха го куклените възпита-
ници на Литовската академия за
музика и театър от Вилнюс със
спектакъла „Приказки на пчелите
за шестте чувства“. Те показаха
изключително висока култура на
сценичното присъствие на живия
актьор, който се отнася със зара-
зителна вяра и наивност към кук-
лите, с които играе и нескрито
уважение към детския зрител, за
когото играе.

Връхната точка на фестивала
постави Петербургската теат-

рална академия с цялостното си
представяне, включващо и богата
изложба от творби на куклени сце-
нографи под ръководството на
проф. Хавральова. Венецът на то-
ва представяне бяха абсолвентите
от майсторския клас на Руслан Ку-
дашов с необикновено силния спек-
такъл „Ние“ по книгата на Евге-
ний Замятин. Това беше христо-
матиен пример за многообразието
от творчески възможности, кои-
то предоставя един сполучлив
синтез между актьора и кукла.

Благодарение на тези и подоб-
ните на тях спектакли I Свето-
вен фестивал на училищата по
куклено изкуство недвусмислено
показа, че тревога има, но и надеж-
да има!

Пътувайки в самолета за Санкт-Петербург, се
опитвам да се сетя кога за пръв път родителите ми
ме заведоха на куклен театър. Връщам се назад в годи-
ните, спомням си времето преди училище, след което
годините бързо се изтъркалят, ето ме сега в Академия-
та, а някак първата среща ми се губи. Споменът липс-
ва, просто защото го няма. Дали защото нямаха вре-
ме или възможност, но родителите ми, така и не на-
мираха време да ме заведат в градския куклен театър
през почивните дни. С напредването на годините оба-
че бързо компенсирах тази липса. Първо научих пътя
до кукления театър, след това приучих и билетопро-
давачката да ме пуска без придружител, а най-накрая ус-
пях и да обикна куклата. Съвсем наскоро заведох майка
ми в Столичния куклен театър да гледаме заедно една
постановка. Тя се разплака. Не беше гледала с години
куклен театър. А дали не Ӝ беше за пръв път? Не пос-
мях да попитам...

Кацайки в Петербург, усетих вълнението, което
нахлува в кръвта ми. Не бях за пръв път в Русия, но
въздухът тук е друг, атмосферата е друга. Като че ли
целият град се е настроил фестивално. Всички кукли са
се събрали, готови за панаир, готови да играят, да се
срещат на сцената. Сцената на I световен фестивал
на училищата по куклено изкуство, на която от 25 ав-
густ до 5 септември 2010 г. кукленици от цял свят си
дадоха среща. Идеята на този мащабен проект се раж-
да година по-рано в Екатеринбург, когато изпълнител-
ният комитет на УНИМА възлага на Съюза на теат-
ралните дейци на Русия да организира събитието. Да-
вид Бурман – президент на международния фестивал
„Кукарт“ и артдиректор на I световен фестивал се за-
ема с тази задача.

 Ó„‡ÚÓ Ó·Ë˜Ú‡ ÌË ‚Ó‰Ë ËÎË E‰Ì‡ ËÒÚÓËˇ Ò ÍÛÍÎË

ÃËı‡ËÎ ¡‡ÈÍÓ‚

В Дома на актьора, където се настанихме в нача-
лото, програмата отдавна бе започнала. Хора, кукли
– всеки бързаше занякъде. От време на време се чува-
ха аплодисменти, след което тихо заглъхваха. Англи-
чани, немци, руснаци, французи, украинци, българи –
опитвах се с поглед да разпозная всеки един, изкач-
вайки стълбите на този стар дом на Невски прос-
пект. Суматоха, като при Радичков, но с кукли и то
– много кукли. Дойде вечерта, а с нея и първите
спектакли от фестивала. „Приказки на пчели за
шестте чувства“ на Литовската академия за музика
и театър удари началния гонг. Студентите от Вил-
нюс представиха интересен спектакъл, базиран на
сензитивния театър, на въздействието върху зрите-
ли и участници в спектакъла чрез музика, допир на

Художественият
директор на 

фестивала Давид 
Бурман, 

проф. Дойчина 
Синигерска 

и студентите от
IV курс „Театрозна-

ние и театрален
мениджмънт“ 

Анастасия 
Траянова 

и Михаил Байков.


