
64

ence are turning you into a psychopath! Come out of this
prison cell, out of the trap of your weakness.“ In fact the
clown's houses are the holes where the little desolate people
are hiding – ridiculous marionette clowns driven by the
devil, objects of his complacent triumphant laughter. The
slow, stretched and at the same time charged with ideas and
meaning actions send a universal accusing message, which
attacks not only the human conscience but the entire
human race and its monstrous civilization. In the begin-
ning the characters are seemingly innocent and unhappy or
victims of weird circumstances. But later you start realizing
intuitively that the revenge they suffer is deserved and just.
Between the stories we hear a powerful harsh male voice
reading one stanza from the poem written in 1918. This

enhances the depth and seriousness of the performance and
completes the brave and categorical visual design, at the
same time metaphorically hidden and comprehensible and
recognizable.

Those were just some of the metaphorical images of the
festival, but they were among the most impressive. So now
instead of an epilogue I will cite one of the stanzas of
„Clown's Houses“ because very often puppetry is the art
that could save us from the imaginary spirits inside us and
disclose unexpected and forgotten things. „Blind are those
houses where elusive ancient shadows are hiding, secretly
crawling insanely like marionettes and sob...“ (Edith
Sitwell).

Translation by Tihomira Trifonova
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„Панаирът на куклите“ става
може би най-престижният ни фес-
тивал за куклен и уличен театър.
При селекцията му очевидно не
бартерността е определящ фак-
тор, а желанието – в рамките на
възможното – да се представят
чужди школи, търсения и успехи и
те да се съпоставят с нашите. Все
по-силната му част – „уличната“
пък доставя искрена празничност
на софийските улици и площади, не-
що, което столичани не могат да
не оценят.

Ще се спра накратно само на
три от многото видени спектак-
ли.

„Свят/о“
Какъв необичаен спектакъл!
Можеш да го приемаш или не,

той може да ти проговори или да
те остави хладен (дори може кате-
горично да го отречеш). Мога да се
опитам да разбера вторите, но ка-
тегорично съм от първите.

Спектакълът е сложен като
внушения. Това е крайно субекти-
вен свят, той допуска множество
тълкувания, той е отворен, той
жадува различни интерпретации,
той като цяло, понякога и болезне-
но, апелира към ониричното ни
съзнание. Два пъти го гледах и съв-
сем не съм сигурен дори че мога да
го разкажа подредено и внятно.
Сигурен съм, че не всичко съм разб-
рал в него. А и едва ли е възможно.

Нима всичко разбираме в нашите
сънища?

Това е спектакъл за стареенето
и плътта, за ударите на времето,
за неговия кръговрат, но и за безс-
мислието на усилията ни, той го-
вори за нашите страхове и кошма-
ри, които дремят в подсъзнанието
ни. Това е спектакъл за релативно-
стта, но и за копнежа, за ужаса от
смъртта, но и за приемането й, за
разпада на връзките между поколе-
нията и изобщо между хората, но
и за опитите за удържане на цяло-
стта, за съразмерността, за скри-

тото в нас. И въпреки доста мрач-
ните тематични краски, той е и
някак по своему, сдържано, но не-
отменимо милосърден, разбиращ, с
непривичен, дори бих казал на мо-
менти адов, но все пак хумор…

В нашата културна традиция
сме свикнали (и не изключвам себе
си, разбира се) тези теми да се разг-
леждат в една по-ведра гама, някак
хем да ни е криво, хем всичко да е
преодолимо, хем да бъде малко тъж-
но, хем да ни е и весело – като при
Валери Петров. Обичам Валери
Петров, но има и хора с по-ката-
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строфични светоотношения. Дуда
Пайва най-вероятно принадлежи
към тях.

Присъстваме на празник – рож-
ден ден на майката. Проваленият
празник – това е класическа драма-
тургическа ситуация. Имаме прек-
расната възможност да не изпуснем
нито един детайл от този „про-
вал", защото една откровено внесе-
на и използвана от персонажите ка-
мера проектира на големия екран в
класическа рамка, разположен над
масата всичко, което попада в
обектива й. Камера удвоява образи-
те, уголемява ги, позволява ни да
надникнем и в най-дребните под-
робности. Тя надниква и под маса-
та, където също тече активно
действие. (Дали „подмасието“ не е
пространството на подсъзнание-
то?) Скритото – чрез камерата –
става открито, хиперболизирано,
драстично.

Привидно строгия церемониал
не успява да преодолее центробеж-
ните сили на бита. Клоунските
шапчици сякаш подсказват, че пер-
сонажите съзнават тази невъзмож-
ност. Те се самопародират, техни-
те танци, тяхната вакханалия про-
тичат на фона на балканска музика
(все така ли ще ни възприемат в
една Холандия, например?).

Ние се самоизяждаме, при това
го правим с любопитство, заигра-
ваме се с „жертвите“ си. Жертви-
те са дунапренови куклички. Това
не може да бъде без последствия.
Откърменото голямо бебе-кукла
накрая поглъща Майката – тя е го-
това за смъртта.

Някаква бездуховна човешка
хранителна верига властва на сце-
ната. Отвсякъде излизат странни
животни, които поглъщат други
животни и кукли-човеци. И всичко
се проследява от персонажите със-
редоточено, някак гальовно, с ин-
терес. Тук няма ужас от отова, ко-
ето се случва. Защото катастро-
фата е предопределена.

Приемаме или не, не можем да
не оценим усилието на театъра да
поема рискове в името на художе-
ственото търсене, на запознаване-
то на състава на театъра, пък и на
публиката и с други театрални
традиции.

Не зная дали този спектакъл на
Столичния куклен театър ще наме-
ри достатъчно много зрители.

Обикновено за такива, съвсем не
често срещани сценични произведе-
ния, доброжелателните към тях
директори казват: „Ами ще го мъ-
чим, пък да видим".

Във всеки период при всяко из-
куство има творби, които оправ-
дават съществуването си не тол-
кова с интереса на зрителите или
читателите си, колкото със съдър-
жащите се в тях усилия да се от-
тласне още по-нататък границата
на същностно художественото, да
се разшири полето на изкуството.
В процеса на работата върху тях
се извършват натрупвания на ре-

действия на мускетарите, особено
на четвъртия (само да му бяхте
видяли дръгливия кон в началото!),
в отношенията между мъжете и
жените и къде ли не.

И един малък оркестър, който
коментира действието, пее пес-
ни, създава настроение и допълва,
дори определя, истинската ат-
мосфера на спектакъла. Тя е свобо-
да! Тези осем актьора и поста-
новъчният екип са свободни, те
изпитват очевидно удоволствие
от работата си и са така запале-
ни от нея, че искат бремето на
своята радост да споделят и с

сурси от опит, от умения, от из-
разни средства, от тематични те-
ритории и т.н., които могат да за-
реждат и други театри, и други из-
куства. 

„Тримата мускетари“
Колко различен е този прекра-

сен спектакъл. Той излъчва вед-
рост, хуморът му е по славянски
близък ни, иронията е по-чешки
добродушна. На пръв поглед това
е един простодушен спектакъл с
най-простодушните и наивни ръ-
кавични кукли. Параванът си е па-
раван, дори в един необикновенно
ярък момент ни показаха как пер-
сонажите-петрушки гледат куклен
театър с по-малки петрушки. Сю-
жетът е познат, думите са излиш-
ни, действието е вихрено. Остро-
умието залива сцената – в мизанс-
цен, в кукла, в подхвърлена дума,
най-често възклицание, във внеза-
пен обрат, в хиперболизираните

нас. Те са свободни и влюбени в
театъра, в смеха, в живота. Поне
това внушават.

„Силният мъж“
По лични причини гледам да не

пропускам нищо английско. И обик-
новено не съжалявам. И сега, стоей-
ки прав до НДК една вечер, изгледах
тази комедия, която черпи щедро
и заявено демонстративно от опи-
та на немите филми, и по-точно
на немите комедии. И това е на-
правено така заразително, така
отдадено и самоотвержено, че още
първите минути на действието
анихилираха професионалния ми
скептицизъм. А освободеното мяс-
то се изпълни с радостта да присъ-
ствам на състояла се среща между
запалени и универсални (музиканти,
циркаджии, клоуни, фокусници,
жонгльори и т.н.) актьори и тяхна-
та също така универсална (въз-
раст, ценз и т.н.) публика.


