
цветовете, на линиите. Самите
кукли, понякога направени с
чувство за хумор и лека ирония
(Царят и Царицата, Старите
вампири и др.), са красиви и като
че ли ни дават качествено нова
представа за безкрайните възмож-
ности на кукленото изкуство.

На българска куклена сцена
досега не се е появявал подо-

бен триумфално пищен
спектакъл с един заряд

на неограниченост в
хрумванията, на
прекрачване на
всякакви досегаш-
ни граници и пос-
тулати за кукле-
но изкуство.

В спектакъла
се чувства стра-
нен революцио-
нен повей и не-

удържима твор-
ческа жизненост, а

това се пренася флу-
идно и в залата, коя-

то спонтанно избухва в
одобрителни аплодисмен-

ти дори само на отделната
картина. Режисьорът Тодор Въ-
лов е дал свобода на цялото си
творческо въображение, увлякъл е
и актьорската трупа, за да се
срещнем с едно зрелище на кукле-
на сцена, подплатено с дълбока
мъдрост, прекрасен текст, чудес-
на музика и талантлив изпълни-
телски състав.
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те са в почти човешки ръст и се
движат от по двама души зад
тях. А сценографското вълшеб-
ство на Стефка Кювлиева е неве-
роятно: могъщи черни и бели ко-
не изплуват магически от дъното
на сцената, участват въртележ-
ки, воали, активна игра на сценич-
ното осветление, куклите на
вампирите са решени в тъм-
ночервено и черно, а очи-
те им светят в тъмни-
ната на сцената. Ком-
позитор на спек-
такъла е Пламен
Мирчев-Мирона,
който е създал
и зключително
подходяща музи-
кална среда.

Актьорите
Мариета Петро-
ва, Камен Асенов,
Елена Русалиева,
Георги Стоянов,
Галя Савова, Ди-
митър Тодоров, Ми-
ми Йорданова и Хрис-
то Димитров правят чу-
деса с гласовете, телата и
ръцете си. Те са истински при-
казни магьосници на спектакъла –
обединен театрален ансамбъл,
който постига изключителен
синхрон на действие. Съвременно-
то звучене на текста се постига
именно с рефлективността на
този млад творчески екип. Тодор
Вълов е работил задълбочено над

отделните сцени – всяка поява е
значима и запомняща се. Както
впечатлява красотата на спяща-
та в плетената черна люлка Васи-
лена, така и вампирските „черни“

сцени въздействат много силно
на детската аудитория.

Спектакълът, в унисон с пози-
циите на Райнов, е много естетс-
ки. Той разчита на красотата на

Понякога така ми се иска да съм кукла. Кукла в те-
атъра. Така ми се иска да живея в приказка, наглед въл-
шебна. Така ми се ще да има на кого да разкажа тази
приказка, когато завесата се вдигне. Но това се случ-
ва само понякога. Само когато се срещнеш с истин-
ския театър. Когато гледаш не с очи, а със сърце.

Мюзикълът „Вампирова булка“, адаптиран от Пе-
тя Миладинова и Тодор Вълoв, по мотиви от еднои-
менната приказка на Николай Райнов, е пример за
такъв тип театър, за който трябва да настроиш
всичките си сетива. Силен, многопластов и красив,
спектакълът на режисьора Тодор Вълoв ни разказва ис-

торията на княгиня Василена и нейната невъзможна -
в началото – любов с княз Наринан. Сюжетът ни
въвлича в приказното царство на цар Нарцис и цари-
ца Маргарита, които търсят годеник за своята дъще-
ря. Отпращайки всеки дошъл да иска ръката й, тя не
спира да мечтае за онзи, който ще я дари с любов та-
кава, каквато няма друга на земята, да мечтае за он-
зи, който тихо идва всяка нощ в съня й, да мечтае за
вампира.

Ефектът от случването на този спектакъл, отк-
ривам в няколко посоки. Първо, по линия на жанра
екипът решава той да бъде мюзикъл. За целта Пламен

Œ, ‡Á ÏÂ˜Ú‡ˇ Á‡ Î˛·Ó‚!
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Мирчев-Мирона е написал музиката към „Вампирова
булка“. Така голяма част от адаптирания текст
допълнително се полифонизира, а отделните песни в
спектакъла изграждат цялостния ритъм на мюзикъла.
Тук музиката не е просто фон. Тя е отделен герой в
тази приказка, проводник на магията е.

По линия на изобразяването, визуалната среда бу-
ди респект в гледащия. Сценографията на Стефка
Кювлиева рамкира общата картина на представлени-
ето, задавайки в него елементите, необходими за хро-
нотопа на събитията.

По линията актьор – кукла, „Вампирова булка“
носи в себе си спецификата на особеното изиграване
на художествения образ. Това най-ярко личи при княз
Наринан (Камен Асенов), чиито персонаж е предста-
вен чрез три различни форми. Веднъж на сцената
имаме присъствието на куклата, водена от актьо-
ра, след това се прибавя играта на живо от самия
актьор с маска и най-накрая – отделни парчета ма-
териал, които съединявайки се, рисуват образа на
Княза (най-често в съня на Княгинята). Така тази
"троица" в актьорското решение за Наринан показ-
ва отношение към образа, което несъмнено засилва
колорита на спектакъла и неговото въздействие
върху публиката. Куклите в представлението са
тип Бунраку. Те уверено са водени от актьорите на
трупата на Столичния куклен театър – Мариета
Петрова, Камен Асенов, Елена Русалиева, Георги

Стоянов, Галя Савова, Димитър Тодоров, Мими
Йорданова и Христо Димитров.

Изпълнението на куклите следва и художествения
замисъл, и естетиката на общото звучене на „Вампи-
рова булка“. Има ясно разграничение на добрите от
лошите персонажи. Така например високите цар Нар-
цис и царица Маргарита, облечени в красиви, светли
одежди, контрастират на вампировите ниски кукли
на цар Сугарак и царица Геротеа. Магията на куклата
се засилва, когато в нея заработи и още един компо-
нент – светещите й очи. В тъмния мрак на вампиро-
вото царство, сред тишината и тъмата в салона,
светещите очи на куклите-вампири слагат и послед-
ния щрих, който уплътнява усещането за този при-
казен свят.

И не на последно място – с посланието, което но-
си „Вампирова булка“, спектакълът успява да остави
нещо в теб. Акцента в представлението безспорно е
темата за любовта. Въпроса в този случай обаче е:
„Как да разкажеш една банална история, по един не ба-
нален начин?“ Ако може и да трогнеш някого с нея.
Ето тук е и заслугата на режисьора, който успява да
постигне това, вървейки по тънката граница между
визуализация на наратива, акцентиране на ключови
моменти и вплитане на музикалната партитура в
общия сърдечен ритъм на мюзикъла. В резултат има-
ме една истинска приказка за любовта. За силата на
човешкия дух, който воден от обичта към другия,
бил той човек или вампир, е готов да премине през
девет царства в десето, борейки се със злобата, ом-
разата и черната магия.

„Вампирова булка“ ни показва онзи друг живот,
който сме отказали да живеем в името на реалност-
та. Тя е огледалното на онзи „горен“ свят, в който
съществуваме и в който си мислим, че сме само доб-
ри и само бели. Но и в този наш свят ние сме напо-
ловина черни, наполовина бели, точно като княз На-
ринан. Важното е да имаме очи, за да се вгледаме в
себе и сърце, с което никога да не спираме да обича-
ме, за да не изгубим един ден напълно своята бяла по-
ловина.

Вампирова булка


