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пол са много емоционални. Възмож-
но и парадоксално е насилието да
се пресъздаде гротескно и нежно.
Средството, с което актьорите
говорят, е тангото. Защото кое е
по-достоверно от начина, по кой-
то тялото реагира и усеща. Ед-
новременно първичен и възвишен,
този език предава на публиката
вибрациите на чистата емоция,
като отразява една обективна
картина на света и хората в него,
които не подлежат на глобална
промяна.

Маската не скрива, 
а открива
„Маската винаги е двупосочна;

изпраща сигнали навътре и ги про-
ектира навън“ (Питър Брук). Това
като че ли е мотото на спектакъ-
ла на Театъра на маските от Вит-
леем, Кънектикът, САЩ „Този
свят, другият и градината с
прасковите / Блус, блус“. Защото
маската е придружаващо театъра
средство още от самото му за-
раждане и при поставянето Ӝ се
превръща в своеобразен портал.
Актьорът едновременно е затво-
рен в себе си, в душата си, за да
контролира и освободи физиката
си, и е по-искрен и уязвим за зрите-
ля. Лари Хънт и Аделка Полак го
въвеждат в ежедневието на извън-
земни, четящи вестник, на дебне-
щи лемури, на въображаеми, магне-
тични същества, дори в света на
куклите на Ромео и Жулиета. Въз-
действието е поразително – само
със смяна на маската, костюма и
позата, актьорът все едно изчезва
и на негово място се появява не-
познато създание. Ако маската не
бъде отхвърлена от тялото, тя
може да изрази не само изписаната
емоция, но и много други, може да
предаде настроение, свръхестест-
веност, ситуация, отношение.

Във фрагментите на спектакъ-
ла се откроява поривът за бли-
зост – двамата се търсеха или

Куклен театър без граници, об-
лечен във всякакви форми, синтез
от различни сценични похвати.
От това се състои съкровищница-
та на „Златният делфин“. Едно лу-
дешко и незаменимо препускане
през сякаш паралелни светове.

Тазгодишното 15-то издание на
Международен куклен фестивал
„Златният делфин“ Варна за 6 дни
показа 22 спектакъла за деца и въз-
растни, 10 от които чуждестран-
ни, и една сценографска изложба на
абсолвентите от НАТФИЗ от
класа на проф. Майя Петрова.
Представленията бяха чудесни,
всяко със свой изключителен еле-
мент, макар да не бяха групирани
по тема или мотив. Най-впечатля-
ващото в програмата бе разнооб-
разието на спектаклите, както
жанрово, така и в техните худо-
жествени и театрални решения.

Сянката на тангото
Фестивалът се откри тради-

ционно от студенти на НАТФИЗ
с постановката на проф. Жени
Пашова и доц. Петър Пашов
„Танго. Спектакъл на сенки“. В 8
миниатюри с помощта само на ня-
колко бели паравана и найлони, на
огромни бели топки и на прожек-
торите, абсолвентите ни въвли-
чат в един свят на сънища, свят
отвъд въображението, като изоб-
разяват и всекидневието. Условно
спектакълът може да бъде разделен
на 3 части: първата е поетично-
романтична, втората е хуморис-
тична, а последната, подкрепена с
документални кадри, поставя си-
лен финал със засягането на социа-
лен проблем – войните и последи-
ците от тях. Завой на 360 градуса.
Но не са ли любовта и войната
най-универсалните теми, най-фун-
даменталните? Освен това при
едно толкова майсторско поста-
новъчно реализиране дори и банал-
ните свади между мъже или жени
за избраник от противоположния
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търсеха собственото си друго
„аз“: студенината на извънземните
е полюсът на топлината между
хората (нещастен мъж и изтерза-
на, уморена жена се опитват да
открият в цветето съживител-
ния за тях еликсир); безформената
Азалея, която населява битието
на неслучилото се, търсейки види-
мото, реалното, осезаемото; три-
те лица, които не знаят своето
място и искат да се сближат с ед-
но тяло; създадената илюзия до-
колко могат да се слеят в хомоге-

Този свят, другият и
градината с праско-
вите / Блус, блус

This world, the next
and then the peach
orchard & Blues, Blues



115·ÓÈ 5/2011

нен механизъм гръб и лице. Разбира-
телството и дребните разминава-
ния между двамата във втората
част са вплетени в музикалната и
танцова хармония на блуса и джа-
за. А финалната пародия на Ромео
и Жулиета, които са изобразени с
еднакви, обли и сини кукли без ко-
си, разбива градената до момента
романтика.

За да е достатъчно убедително
изпълнението с маска, са необходи-
ми продължителни физически тре-
нинги, гъвкавост, интуиция, „раз-
голване“. Лари Хънт и Аделка По-
лак доказаха пред българската пуб-
лика, че театърът на маските е
изумително изкуство и е твърде
различно от всичко останало.

Кукли за възрастни
Театърът на холандеца Тоон

Маас все още е почти непознат у
нас. Защото е пътуващ уличен те-
атър, защото е куклен, защото е
за възрастни, защото е невербален,
защото е кратко и чудесно изпъл-
нено шоу. Зрелище, което не те
увлича с фабула и размисъл, смешно
е, но не е скечово, липсва му
център, но поставената на отк-
ритата сцена кабина по-скоро на-
помня за шоу на фокусник, откол-
кото за куклена пиеса. Макар че
куклите са разнообразни и прите-
жават рядко качество – да са до-
някъде самостоятелни, равни на
актьора. Прости жестове, нена-
товарващи, споделяне и оценки
към публиката, истинско човешко
поведение от страна на куклата-
клоун, която е манипулираща себе
си марионетка. Поради интереса
на актьори и студенти, Тоон Ма-
ас проведе уъркшоп за основните

Аргонавтите

The Argonauts

стъпки в неговия подход към изку-
ството. Уличен театър с марио-
нетки, под формата на концерт
на звезди от Елвис Пресли до Се-
лин Дион ни показа и полякът
Кшищоф Фалковски.

Спектакълът „Аргонавтите“
на Държавния куклен и младежки
театър от Батуми, Грузия,
пресъздава пищността и обаяние-
то на древния свят, повлиян и
примесен с митове и легенди. Кук-
лите са триумф на багри, форми и
движения, а актьорите прецизно и
внимателно ги превеждат през
всички приключения до целта –
Златното руно, със същите грим и
костюми, сами приличащи на кук-
ли. Ефектът е силна наслада за око-
то. Едва ли човек е бил по-близо в
съзнанието си, едва ли се е
чувствал по-съпричастен свидетел
на изпитанията на Язон и аргонав-
тите (въпреки съществуващите
филми по темата).

Декорът също носи духа на
оживяла приказка, на материализи-
ран рай. Виждаме конструкция, из-
меняща се от кораб в открито
море, през дворец до различните
острови, които или се оказват
препятствия за аргонавтите, или
се нуждаят от помощта им. Хера
е постоянна покровителка на сме-
лия Язон. Гласът й, както и тюр-
коазено синята й рокля сякаш изп-
луват от дълбините на морето.
Заради нейното желание съдбата
на Язон става низ от щастливи
случайности. С благата си воля
Медея решава да му даде балсам, с
който да победи дракона-пазител
на руното. Накрая, освен че се сдо-
бива със Златното руно, за да си
върне царството, Язон отвежда и
Медея за своя съпруга.

Важните за представлението
моменти са подсилени с оригинал-
на, запомняща се музика и авторс-
ки песни (безспорна е фестивална-
та награда за музика на „Аргонав-
тите"). Този внушителен спек-
такъл е изграден като друг, цялос-
тен, различен свят, пълнокръвен и
подвижен. Всички блестящи ком-
поненти от него провокират ес-
тествения порив за вълнуващи
премеждия у всеки зрител.

Принцове и принцеси...
Наред с по-нестандартните

изпълнения, имаше и класически
детски куклен театър. Когато се
завръщаме към света на приказки-
те, ни изпълва оптимистичното
очарование на силната, на трайна-
та любов, на нереалните изпита-
ния и на мистичните кралства.
Ханс Кристиян Андерсен и Братя
Грим са сред най-любимите майс-
тори на приказки и често са пред-
почитани от театралите за създа-
ване на куклени спектакли. А
творбите им са въплъщение на
нежността, жестокостта и фан-
тазията.

Освен авторите, обединяващо
звено за трите спектакъла „Прин-
цесата и граховото зърно“ (ДКТ-
Сливен), „Малката русалка“
(ДКТ-Стара Загора) и „Цар Дроз-
добрад“ (ДКТ-Бургас) е сценографс-
ката работа на Свила Величкова –
цветна, ефектна, но семпла, с раз-
чупени форми, оригинална, като е
запазен точният логичен цвят –
синьо за „Малката русалка“, зелено
за „Принцесата и граховото зър-
но“, пъстро за „Цар Дроздобрад“.
Но морският владетел например е
като стихия – мъдра, респектира-
ща глава върху морската спирала,
изобразяваща подводния свят, ба-
щата на принцесата от „Цар
Дроздобрад“ е шишкав, мекушав и
много комичен, Алекс – другарчето
на Малката русалка е риба, която
прилича на зубърче. Чрез стилиза-
цията и отбягването на претруп-
ване се постига театралност на
спектаклите. Свила Величкова
разгръща пълноценно света на те-
зи приказки, създавайки атмосфера
от не така ясно определени деко-
ри, които през цялото време се
превръщат в нещо друго – замък,
градина, град, бряг или морско дъ-
но. Въпреки условността си, те са
като ключов мотив от мястото
на действие, богато маркиращ ис-
торията.

Не очаквайте обаче приказки-
те да са пренесени буквално на сце-
ната. Наложени са им известни
промени, обслужващи целите на
творците – най-често смекчаване-
то на историята, възможността
да се прибавят закачливи елемен-
ти. Трите приказки са ни добре из-
вестни. Но постановките използ-
ват мотивите, възловите момен-
ти, около които да изградят сце-
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ничната си реалност. Около тях
натрупват виждането на творци-
те си за конкретния приказен
фрагмент. По този начин се полу-
чава визуално пренаписана исто-
рия.

Приказките само на пръв пог-
лед са прости. Те също се занима-
ват с големите въпроси на живо-
та, но използват други способи –
на закодираната фантазия. Точно
това ни приковава в разумния
център на поносимото. Нямаме ли
този силен набор от традиции,
досега цивилизацията ни да е ста-
нала неконтролируема. В минало-
то приказките са били замествани
главно от митологията и религия-
та. Приказките възпитават и в
необходимата хуманност.

И в трите представления
актьорите са и разказвачи, и кук-
ловоди. Поразяваща е лекотата и
замечтаността, с които се стига
до кулминацията на любовта, коя-
то е главната нишка в трите
приказки, която носи в себе си и
поуката. Малката русалка е символ
на жертвоготовността, себеот-
рицанието и доброволното обри-
чане на мъченичество. Принцесата
от „Цар Дроздобрад“ ни разкрива
как трябва да се откажем от суе-
тата, надменността, високомери-
ето. Принцесата от „Принцесата
и граховото зърно“ е образец на
скромността и деликатността.
Подтикът за тези добродетели,
за възникването и поддържането
им, е онази любов, която притежа-
ва качеството да бъде непроменя-
ема. В нейно име пък цар Дроздоб-
рад е най-търпеливият човек, с не-
изменна воля и увереност. И в
трите приказки никой не се от-
казва от своята любов, което в
крайна сметка е най-важното.

„История за чайка и банда ко-
тараци“ на Столичния куклен те-
атър напомня за екшън-комедия без
каскади. Улични котараци из-
веднъж се оказват настойници на
чайка. Това противоречи на схва-
щането, че улицата е гето и
джунгла. Кой е чувал котки да се
грижат за птица? Гъвкавите, иди-
отски ухилени котки представля-
ват кукли с тръбообразни пружи-
нени тела, което улеснява акроба-
тичното им летене из сцената.
Поне докато не научат бебето-

чайка да лети. Това е социална ка-
уза, мисия, която никой няма пра-
во да оспори. И започват трога-
телните комични ситуации, поня-
кога създадени и от Стоян Роянов-
Я-Я, който свири на живо. Тази му-
зикална партитура осигурява есте-
ствено сценично излъчване, прико-
ваващо вниманието. Удивително
ритмичен спектакъл, който със
своята непосредственост изпълва
публиката с глътка свежест и ра-
дост. Детайлно разработено
представление, което „по котеш-
ки“ отмъкна повечето награди, ка-
то лиши основния си претендент
„Вампирова булка“ (Столичен кук-
лен театър) от която и да е от
тях.

„Вампирова булка“ се прибли-
жава до съвършенството отвъд
границата на рациото, тя просто
е задължителен театър. Спек-
такълът използва мотивите от
едноименната приказка на Николай
Райнов, за да изгради своята кон-
цепция за любовта в двуизмерния
свят на доброто и злото. Той
представлява едночасова внуши-
телна феерия на цветове, мате-
рии, маски, чудновати майсторски
създания, една мащабна и неподра-
жаема фурия, която идеално приля-
га на театралната условност.
Бляскаво съревнование между акть-
орско изпълнение и сценографска
оригиналност. Началните и край-
ни сцени са изрезки от маскен бал:
стилни и танцувално-пластични,
но и доуточняващи сюжета и пре-
дизвиканите от него съкровени
чувства. Куклите са с човешки
размери, което само по себе си е
алегория на липсващите или гре-
ховни неща в живота ни. А когато
музиката и сценографските обек-
ти (колесницата с белите и черни
коне, полилеите със старинни
свещници, леглото-паяжина, гради-
ните и бушуващите хали) допъл-
ват картината, резултатът е не-
постижим дори за киното. Но ви-
зуалните трикове, постигнати без
помощта на мултимедия, не мо-
гат да се подложат на описание.
След като станете техни очевид-
ци, идеята ви за театър може би
ще се измени. Декорът е условен и
абстрактен, посланията са преда-
дени най-вече чрез сценографията
(дело на Стефка Кювлиева), а

текстът и играта са само нейни
оръжия. Царството на „мрак и
кръв“ всъщност е проекцията на
ревността и омразата, които за-
менят най-святата любов – май-
чинската. Княгиня Василена и княз
Наринан са обречени на невъзмож-
но щастие, разделени в любовта
си, опитващи се взимно да се защи-
тят, без да си причинят болка и
страдание. Чистотата, искрени-
те чувства и непреклонната воля
на Василена избавят княз Наринан
от проклятието. Но двете поло-
вини, светлата и тъмната, оста-
ват загнездени в него, като мета-
фора на двойната човешка приро-
да, на скритото или заровено вам-
пирско у всеки. Те ли са по-голяма-
та пречка, или противните и ав-
тентични вампирски същества,
които са безсилни пред любовта?
И отново другата истина: злото
отстъпва единствено пред абсо-
лютната, безпрекословна любов.

Това бяха моите акценти, пър-
воначалните лауреати на съзнание-
то и интуицията ми. Представле-
ния, които доказват, че куклено-
то изкуство се движи по своя път
на развитие и стремглаво очарова
и деца, и възрастни. Самото про-
тичане на фестивала като цяло
обаче мина със слабо чувство за
празник и еуфория. Съвсем неочак-
вано, варненци масово не са запоз-
нати със съществуването на
„Златният делфин“. Не зная в как-
во се корени причината: дали в не-
заинтересоваността им или в лип-
сата на достатъчна реклама. Неп-
риемливо е такова значимо за кук-
леното изкуство събитие да се
провежда толкова затворено и
изолирано. Не са ли фестивалите,
както и театърът по принцип,
вдъхновени от публиката и пред-
назначени за нея. Не е ли този
стремеж от първостепенно значе-
ние, предпоставка за създаване на
изкуство, а всичко останало е
фон?

Фалкошоу. Илюзия
на марионетката.

Falkoshow. The illusion
of marionette


