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matic means (moving images) and the
means of puppet theater (the relation-
ships between puppets and between a
person and a puppet). The movement
of the puppets is both horizontal and
vertical and reminds of the film nar-
rative but at the same time it bears
the atmosphere of the authentic pup-
pet theater acting. The dynamic story
of the axeman and his sons who, wait-
ing for the Wretchedness to arrive,
fixed their cart themselves is con-
structed with a sense of humour  that
the children can understand and the
dialogue between the projectionist –
reader (Evgenia Roeva) prepares the
presentation of the next episode. That
is "Fast Profit", another Bulgarian folk
tale, while the cinema has already con-
quered the world. It has started talk-
ing and now the characters in the per-
formance have voices. The peasant
(Krasimir Kolev) is making plans how
to sell his eggs to a profit and, as the
story says, lives in his black-and-white
world, but dreams in colour... In this
part the movement of the puppets is
airy as if they are flying, their vol-
umes are attractive and commeasur-
able and the theatrical story goes on
two levels. The flashing faces of the
actors give an explicit sign of theatri-
cal acting in search of the film speci-
ficity in response to the needs of the
main story of the performance. The
insertion of the set (fortress walls etc)
gives colour to the stage acting in
order to prepare the tale of the projec-
tionist for the next cinematic stage –

colour-grading, the meaning of each
colour. Is it just an illustration that
colour appears in the lighting?! Red
and blue fight for superiority while
our hero's imagination grants him a
home, family, child and everything
falls into pieces in a second when, lost
in his dreams, he breaks the eggs...
„My profit vanished into thin air“,
the peasant utters but does not lose
his courage and, spirit up, offers the
projectionist fried eggs. But his eyes
are sad and hurt. In the cinema this
produces a strong effect in a close-up.
This exactly the solution for the next
story, „The Stupid Wolf“, a Bulgarian
folk story again – a close-up. The dia-
logue between the wolf and the projec-
tionist is full of high mood and
enthusing. In the colourful forest The
Wolf meets a donkey, two rams, a
bull, a pink piggy in succession (the
focus of the puppets are their faces –
recognizable, inventive, with witty
hints of the character of the person-
age and delicately led by the actors
Krasimir Kolev, Adelina Ilieva, Minka
Surdolova, Evgenia Roeva), the action
is watched closely as if under a mag-
nifying glass and the repetition of the
situations compresses the rhythm
until the dogs run chasing the wolf.
This parable of stupidity with no lim-
its, for which a high price is paid, is
told cleverly and with imagination.
„You, my stupid head“, Wolf will
utter (the action here gets a little
prodigal while he narrates what we
have just seen) and pass the baton to

the fourth story „The Three Brothers
and The Dragon“, another Bulgarian
folk story which acquaints us with the
3D format... The brothers introduce
themselves to the spectators,
announce their specificity and the
story begins. A little scary story of a
dragon that steals people and live-
stock. The version of Rumen Rachev
and Boriana Georgieva is artistically
enriched with a little dragon, miracu-
lous pastry and milk shops, but the
end is the familiar one: the winner is
the youngest brother – brave, judi-
cious and creative, ready to take care
of his relatives. To peep in the drag-
on's eye – only the cinema can do
that, the performance claims. It turns
out nothing is impossible in the the-
ater, and in a 3D action format. The
duel between the Dragon and Kiddy
is an ironic wink in its form of a jazz
dance. Kiddy saves his brothers and
rescues the people from the dragon.
The story is over and the performance
is over. The five actors who have
recreated all the characters in the the-
atrical world with inexhaustible ener-
gy receive the applause they deserve.
And I think to myself that imagina-
tion, lined with professional experi-
ence and culture, provides endless
opportunities to the creator. Rumen
Rachev and his team have succeeded in
diversifying the expression of the art of
cinema and theater and visualize them
in an intriguing new light.
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По ръба на небето се разхожда Магията. По пети-
те неизменно я следва развеселена компания вещици.
Откакто светът го има тези лудетини са в предана
служба на Магията. Между облаците, там горе, всич-
ко е възможно. Защото Земята е долу, там живеят
Човеците, които не вярват във вълшебства и не оби-
чат вещици. Особено ако са пораснали. Какво се случ-
ва, ако тези два свята се сблъскат, какви са послед-
ствията от това неочаквано общуване и възможно
ли е приятелството между човек и вещица? Буквално
зададен този въпрос крие в себе си един още по-задъл-
бочен конфликт – трябва ли да разделяме рязко грани-
цата между реално и нереално и как да го правим? И

не е ли по-правилно да оставим Детето само да ре-
ши кога да напусне пространството на магиите и
вълшебствата? Кога спираме да мечтаем истински и
да вярваме в малките чудни неща около нас и започ-
ваме да съществуваме под властта на думичката
„трябва“?

На 2 декември в ДКТ–Пловдив думите „трябва“ и
„реалност“ почти с насмешка и весела мелодия бяха
изгонени надалеч. Или поне тяхната стойност бе пос-
тавена под съмнение. Спектакълът на Веселка Кунче-
ва „По ръба на небето“ смело прекрачи границите
между действителност и приказка и ги събра в един
по-шарен космос, където чудесата се случват и про-
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менят представите ни за съществуващо и скрито.
Кукленото представление с характер на детски рок
мюзикъл бурно призова енергиите на детството и си-
лата на въображението и чрез тях изпя едно съкрове-
но откровение за света на Човеците/Порасналите. В
този водовъртеж от фантазии и мечтания, публика-
та беше въведена в друго пространство, където пра-
вилата се нарушават и вълшебствата са възможни.
Там кукли с почти човешки ръст водеха битка. От
едната страна на барикадата въоръжени чакаха възра-
стните. Разумът им силно желаеше да прогони идея-
та за свръхестествените същества и възможната им
победа над човека. От другата страна скачаха и се
смееха вещиците, защитаващи възможния и по-добър
свят на Магията. Между тях, в основата на конфлик-
та и вибриращ център на еуфорични и необясними
чувства, се състоя срещата между представители и
на двата свята. Героите Тишо (Татяна Етимова) и
Шо (Живко Джуранов), които се преоткриха взаимно
в едно истинско и силно приятелство. Човек и Вещи-
ца намериха една обща вселена, за да докажат невъз-
можното. И за да напомнят за една от основните
прекрасни цели на кукления театър – да възвърне ма-
гията и приказното в света ни, подвластен на скука
и ненужна подредба.

С много чувство за хумор и музикална експресия
тези теми подскачаха между куклите и изключителна-
та позитивност и мотивираност на водачите им.
Освен естетическата граница между реално и нереал-
но, беше премината и тази между кукла и човек. Раз-
бира се, най-вече в нейния положителен професионален
смисъл. Нормалното черно облекло, което сме свикна-
ли да приемаме като „игра на криеница“, в която акть-
орът дава власт на куклата и играе, че го няма, тук
като че ли няма тази така традиционно възприета
функция. Всъщност не е особена новост, че актьорът
е в силна емоционална връзка с куклата. Но тук тази
среща е още по-интригуваща – пред очите ни Реал-
ност (в лицето на актьора), Приказност (куклата) и
сливането на тези две зони в героите и тяхното спе-
цифично поведение, се завъртат в един омагьосан кръг,
за да ни покажат, че светът на Магията е един и в не-
го всички имаме правото да повярваме и да полетим.

А темата за магията не е табу. Същото бих мог-
ла да кажа и за вечния конфликт между света на въз-
растните и този на Детето. Едно от най-прекрасни-
те неща в света на това дете е именно способност-
та му да вярва безрезервно и да изгражда един по-кра-
сив свят извън реалния. Нещо, което Големите за жа-
лост са забравили или са се научили, че не е правилно.
По-важното в спектакъла на Веселка Кунчева е не
разгръщането на тези теми фрагментарно и по пътя
на една банална последователност, а вглеждането в
този различен свят по един особено дълбок, но и изк-
лючително забавен начин. Очарованието от докосва-
нето до мечтите и изненадващото им сбъдване, е по-
казано с нестихваща енергия и искреност, преливащи
от актьорското изпълнение и отношението към кук-
лата като неизменен и пръв обитател на този чуд-
новат и пъстър свят. Музикалната партитура и
текстовете на песните (дело на режисьорката) се
превръщат в убедителна изповед и емоционално из-

бухване на всеки един от героите. Ето защо решени-
ето спектакълът да се нарече „детски рок мюзикъл“
се приветства с усмивка, подчертавам, дори и от
възрастните. И още повече – потропването с крака
и несдържаното „Браво!“ бяха само частица от импул-
сивните реакции на публиката, което доказваше ня-
как противоречиво, но осезаемо, че тази рязка грани-
ца между Детето и Големите е всъщност изтъркана
тривиалност, която копнее за истинска промяна.

Тази така необходима промяна дойде в спектакъла
благодарение и на сценографската идея за изработване
на куклите. С почти човешки ръст, куклите експре-
сивно изпъкваха с излъчване близко до това на сюрре-
алистичните картини. Избягали от стандартното
изобразяване нос-устни-червени бузи-коса, лицата им
гонят някаква странна форма. Разделена на две поло-
вини, главата на куклата почти кореспондира с една
от концепциите на представлението. Едното око е
по-голямо, носът е особено крив, релеф разграничава
едната половина от другата. Асиметрия и дисхармо-
ния, в които се чете и нашето собствено колебание
да отречем света на магиите и приказките и да при-
емем за единствено съществуващ света, който виж-
даме с очите си. Живописната картина, която създа-
ват куклите, потвърждава идеята, че е възможно да
запазим този свят, и че разрушаването му в ранна
възраст е глупаво решение на собственото ни лише-
но от фантазия съзнание.

Спектакълът на Веселка Кунчева се завихря като
магия. Но не само в емоционален смисъл, а и в онова
всеобщо творческо опиянение, което заразява, и след
което се чувстваш променен. Бързо, енергично и задъ-
хано. Между отделните сцени не разбираш как си по-
вярвал. И как си припяваш, че „за да трябва, първо ис-
каш! Няма трябва! Искаш, искаш!“. В стремежа си да
придам смисъл и обяснение на случващото се, не разби-
рам как те всъщност са точно в тази трудност да
го направя. Трябва няма! А в ядрото на тази случила
се театрална ситуация на сцената на Държавен куклен
театър Пловдив „има“ е повече от „няма“.

Веселка Кунчева

Veselka Kuncheva


