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Седмото издание на Международния фестивал за
уличен и куклен театър „Панаир на куклите“ ме при-
общи към фестивалната атмосфера с четири спек-
такъла. Точно защото са твърде различни помежду си,
те показаха няколко страни на фестивала, при това за
няколко типа аудитории. И въпреки че се случваше
представления да се играят по едно и също време, аз
вярвам, че съм направила верния избор. Случайно или
не, тези спектакли ми позволиха да участвам пряко в
тях и напълно да слея моето въображение с този кук-
лен свят. Връзката между тях са обектите, които ви-
наги пазим в себе си като нещо единствено и безценно
– музиката и клоуна. Те постоянно лавираха между ви-
зия и идея.

Няма да крия, че с нетърпение очаквах фестивала.
Дългото лято без театър и мисълта, че ще видя за
първи и последен път чуждестранните спектакли, ме
заредиха с ентусиазъм. Фестивалът за мен започна с му-
зика. „Бременските музиканти“ на Кукления театър
от Любляна се оказа много интимно и ведро представ-
ление. На сцената виждаме количка от миналото с из-
вити красиви орнаменти, но тя е приспособена като
кутия, която донякъде прилича на антикварен сандък.
След като разбираме, че режисьорът Матиа Солце ще
замества болна актриса и трябва да си представяме,
че той е жена, се оказва, че трябва и да си представим,
че количката е латерна, която крие четирима музикан-
ти. А за да научим как латерната произвежда звуците
си, влизаме в обособена втора сцена. И четиримата
актьори откриват своя артистичен концерт. Чрез га-
танки и предмети от домакинството въвеждат доб-
ре познатите ни герои-музиканти. Но следващите кук-
ли за животните са дървени марионетки. Актьорите
използват ритъма и подражателните на животните
звуци, за да изпълнят най-различни песни, включително
и мелодии от словенския фолклор. Всички сцени са за-
бавни и увлекателни – и за децата, и за възрастните.
В няколко интермедии актьорите свирят на акордеон,
цигулка и на измайсторени от тях инструменти. Бре-
мен е представен от рисувана сграда с отварящи се
прозорци. Обитателите й са странни и смешни кукли,
потънали в своите дейности: влюбен младеж и краси-
вата му изгора, скъперник, който преследва крадец,
продавач на риба, обущар и т.н. Настъпва хаос от ви-
кове и блъскащи се кукли. А магарето, кучето, котка-
та и петелът пътуват по света, за да станат звезди.
Те са талантливи, харесвани и свободни. Любимата ми
сцена е спускащата се на фона на лирична песен и проб-
лясващи звезди малка латерна под формата на фенер, а
миниатюрните фигурки на музикантите са сгушени в
нея. Пълна хармония от мелодия на сенки. „Бременски-
те музиканти“ ни припомня красотата на музиката,

¬ËÎËˇ ÃÓÌÓ‚ÒÍ‡

за да ни върне мечтите за смели пътешествия и нуж-
дата от приятели.

След като Матиа Солце спаси представлението
от отменяне, той покани зрителите да видят и него-
вото актьорско соло. Дългът му да бъде част от еки-
па на „Бременските музиканти“ не позволи на способ-
ностите му да изпъкнат. Моноспектакълът „Щаст-
ливи кости“ отново е музикално преживяване. На сце-
ната има само цигуларка и кръгла малка маса. Всичко е
черно. И Солце влиза толкова бавно и скръбно, сякаш
изпълнява ритуално хипнотизиране. Най-накрая сяда на
стола, оставя малкия ковчег на масичката и внезапно
се застрелва. Неговата кукла панда обръща тона на
представлението. Тя е толкова подвижна и гъвкава, че
няма как да не повярваме на съня й „дежа вю“, чрез кой-
то всъщност осъзнава смъртта си. Защото безсмъ-
ртните кукли умират единствено, когато техният
водач престане да е сред живите. Всяко движение на
Матиа Солце е изкусно и прецизно, пресметнато до
всеки милиметър, изражението му е съсредоточено и
сериозно, дори когато салонът се търкаля от смях, но
в това изражение има нещо отнесено и замечтано.
Солце е многостранен актьор: свири, пее, борави с тя-
лото си сякаш извайва скулптура, и гласът му прави
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чудеса, и той е „пластически“. Думите в спектакъла не
са много, но са достатъчни да построят идея, която
е по-характерна за филмите – играта на съзнанието със
живота и смъртта, волята и безсилието, преданост-
та и свободата. Ритъмът, експериментите със скоро-
стта, тоналностите и промените, състоянията на
предела са центърът на представлението. Но освен
всички сложни, изброени дотук неща, Солсе реагира
според ситуацията. Усещам, че бързо е преценил публи-
ката, но и преди това е бил готов да комуникира с
нея. Интерактивността за него е приятна игра и чрез
нея той бива разбран или проверява дали е разбран. В
този момент вече е извадил костите от ковчега, но
те образуват какви ли не животни. Това е сърцевина-
та на „Щастливи кости“ и те запленява веднага. Все-
ки зрител от първи ред погали котенцето и измяука с
него, след като Солце е покрил голям диапозон от жи-
вотинския език. Не знам обаче защо той се върна пред
мен. Аз бях завладяна от костите и ми беше необходи-
мо повече време, за да схвана, че трябва да разтрия ра-
менете му, за да може да се преобрази във всеки предс-
тавител на котешкия вид. Когато костите се умори-
ха, пандата се появи за кулминацията. Тя е част от нас
– откъде сме сигурни, че и ние не сме кукли? Тя тряб-
ва да ни убеди в истината. Куклата и кукловодът са
един безкраен цикъл, неразделни са и животът се разби-
ва, когато всеки осъзнае това за себе си. И финалният
жест на Солце е поредната шизофренична проява, но е
така светкавичен и същевременно така очертан, че
всеки да се стъписа и да го запечата в себе си. Всъщ-
ност това е изненадата, че диктаторът на цялото
представление, владетелят на всички кукли, среща ръ-
ката, която го управлява.

Не такава е ситуацията в акробатичното шоу
„Въздух“ на театър „Циркоактиво“ (Испания). Син-
тезът от клоунада и импровизация е за истински ли-
дери. Лекотата на Иван Алонсо се изразява не само
в естествената пантомима и овладяната до
съвършенство физика. Артистът е ос-
вободен и непосредствен в об-
щуването си с публика-
та. Това извира от

душата му, а не е само поради задължаващата среда на
откритото пространство. Улицата е особено място
за игра. Или те приема, или те отхвърля. Иван Алон-
со е нейн господар, но и се осланя сляпо на публиката.
Началото на шоуто е нещо като опознавателен про-
цес, комичното не спира да ни залива. Неподражаема и
неподправена енергия заразява всички. Иван Алонсо
представя клоунадно-акробатичната си идея за живо-
та и общуването. Когато четирима избраници-добро-
волци посредством въжета придържат стълба, по кой-
то той се плъзга като „по въздух“, възхищението на
насъбралата се тълпа се струпва върху чадъра на вър-
ха. Акробатичният полет не е само цирков номер. То-
ва е истинска радост, защото артистът успява да се
докосне до човека, макар и от височина. Вторият
път, когато „хванах“ представлението, то не беше
обявено в програмата. Може би Иван Алонсо играе, ко-
гато иска, защото безкрайно обича това, обича да за-
бавлява всички по цял ден, докато се умори. А изглеж-
да така, сякаш никога не се уморява. Не се сдържах и
въпреки слабата си момическа издържливост, се вклю-
чих в шоуто. И успях да усетя физически харизмата и
таланта му. Гледах го от друг фокус, още по-отблизо
и участвах. Добре че един полицай помагаше, за да не
отлетя с акробатични салта нагоре и аз. Обожавам
тези моменти, когато театърът ме зарежда като че
ли за цял живот. Колко много могат да ни дадат те-
зи артисти с толкова малки неща. Да, огромна приви-
легия е да бъдеш допуснат в тяхната артистична все-
лена.

Друга гледна точка към клоуна ни показва Куклен
театър „Мерлин“ (Гърция) – клоунът откъм не тол-
кова забавната му страна. Вдъхновен от едноименна-
та поема на Едит Ситуел, спектакълът „Клоунски
къщи“ е зловеща и преувеличена алегория на модерно-
то време, което ни е превърнало в безлични, бездей-
ствени, безразлични и вманиачени в несъществени
неща. Втора черна кутия служи за клоунските къ-
щи от пет истории. Всеки предмет навява мрач-
ни чувства, а куклите са грозни, разкривени и
обезобразени същества, излезли от неуспешен
филм на ужасите, които в мълчаливото си
отчаяние първо предизвикват съчувствие,
но после – омраза или поне отвращение.
Накрая героите биват наказани по един
изключително груб и безмилостно жес-
ток начин. И макар да е нереалистичен,
той подчертава по-силно достоверно-
стта в историите. (Луната обезгла-
вява самоубийца-ревла, която косве-
но убива непознат човек, опитващ
се да Ӝ помогне; електрически уре-
ди отнемат живота на домаки-
ня, лишена от всякаква обич и
нежност към детето си и мъ-
жа си, който поглъща жадно
всяка телевизионна програ-
ма; пожар в семейство, ко-
ето живее в непоноси-

мост и скандали; нетърпим
и алчен „чичо Скруч“, който из-
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The seventh edition of the International Street and
Puppet Theatre „Puppet Fair“ incorporated me into the fes-
tival atmosphere with four performances. Precisely because
they quite different, they demonstrated several aspects of
the festival for several types of audiences. And although it
so happened that performances overlapped in time, I
believe I made the right choice. By chance or not, these
shows allowed me to directly take part in them and merge
fully my imagination with this world of puppetry. The
links between them were those we keep inside us as some-
thing unique and priceless, music and the clown. They con-
stantly switched between visions and ideas.

I will not try to hide the impatience with which I was
looking forward to this festival. The long summer with no
theatre and the thought I was going to see the foreign per-
formances for the first and last time had charged me with
enthusiasm. For me the festival began with music. „The
Musicians of Bremen“ of the Ljubljana Puppet theatre
turned out to be a very intimate and cheerful show. On the
stage we see a retro wheelbarrow beautifully decorated with
arched ornaments and adapted as a box that reminds of a
vintage chest. When we find out that the director Matija
Solce will replace a sick actress and we must imagine him
as a woman it turns out we need to also imagine the wheel-
barrow as a music box hiding four musicians inside. And
in order to discover how the music box produces its
sounds, we enter a separate second stage. There the four

actors start their artistic concert. With the help of riddles
and household objects the familiar musician characters are
introduced to the audience. The next puppets of the ani-
mals are wooden marionettes, however. The actors use the
rhythm and imitative sounds to sing songs, including
Slovenian folklore songs. The action is amusing and
engrossing for both children and adults. In several inter-
ludes the actors play the accordion, the violin and other
instruments contrived by them. Bremen is featured by a
painted building with windows that open. Its residents are
funny and weird puppets absorbed in their activities: a
young man in love and hid pretty beloved, a miser chasing
a thief, a fish seller, a carpenter etc. All of a sudden there
is a bustle of shouts and bumping into each other. The
donkey, dog, cat and rooster travel the world to become
stars. They are talented, popular and free. My favourite
scene was the falling little music box at the background of
a lyrical song and shining stars shaped as a lantern and the
miniature figures of the musicians huddled in it. A perfect
harmony of shadows melody. „The Musicians of Bremen“
reminds us of the beauty of music in order to return to us
the dreams of brave voyages and the need for friends.

After Matija Solce saved the performance from being
cancelled, he invited the spectators to watch his actor's solo
as well. His duty to be part of the team of „The Musicians
of Bremen“ did not allow him to demonstrate his full
capacity. The „Happy Bones“ monodrama was another
musical experience. On stage there is only a violinist and
a small round table. Everything is black. Solce enters so
slowly and dolorously, as if performing some ritual hyp-
nosis. He eventually suits on a chair, leaves the small cof-
fin on the table and unexpectedly shoots himself. His
panda puppet turns the overall tone upside down. It is so
flexible and mobile that we simply cannot help trusting its
„deja vu“ dream that is a realization of its death. Because
the immortal puppets only die when their master is no
longer among the living. Matija Solce's every movement is
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плюва собствените си жълтици, след като е удушен
и задавен от тях.) Всичко на сцената сякаш има бо-
лезнено раздрана плът. А картините и воденето на
куклите са удивителни. Можеш да настръхнеш, да се
уплашиш, да се отвратиш, да се замислиш върху жи-
вота си или просто да отречеш очевидното с при-
видно неразбиране, защото така е по-лесно. Голяма
част от публиката постъпи именно по този начин.
Потисна повика в себе си, който гласи: „Спри и пог-
ледни другите, чуй ги и ги разбери, недей да живееш в
мрак и клаустрофобия, да се страхуваш дори от въз-
духа и да превръщаш самотата си в обсебеност! За-
щото рутината и безчувствието те превръщат в
психопат! Излез от този затвор, от капана на сла-
бостите си.“ Клоунските къщи са точно дупките, в
които са се скрили малките обезверени хора, нелепи
клоуни-марионетки на дявола и обекти на самодовол-
ния му, победен смях. А бавните, протяжни, но и на-
ситени с идея и смисъл действия са универсално пос-
лание-обвинение, което атакува не само човешката

съвест, но и целия човешки род с чудовищната му ци-
вилизация. Уж в началото героите са невинни и неща-
стни или са жертва на някакви обстоятелства, но в
последствие осъзнаваш интуитивно, че нанесеното
им отмъщение е заслужено и справедливо. Между вся-
ка от историите прозвучава дрезгав и мощен мъжки
глас, който чете по един куплет от поемата, напи-
сана през 1918 г. Това подсилва дълбочината и сериоз-
ността на представлението, допълва смелото, кате-
горично и колкото скрито метафоричното, толко-
ва и разбираемото и разпознаваемо визуално решение.

Това бяха само част от образите-метаморфози на
фестивала, но сред най-впечатляващите. И вместо
епилог ще цитирам един от куплетите на „Клоунски
къщи“, защото често кукленият театър е изкуство-
то, което може да те спаси от незнайните призраци
в самия теб и да ти разкрие неподозирани или забраве-
ни неща. „Слепи са онези къщи, където неуловими древ-
ни сенки са се скрили, полудели крадешком пълзят, ка-
то марионетки, и ридаят...“ (Едит Ситуел).
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