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Ефектът, който създава съв-
местното изиграване на един и 
същ персонаж и от кукли, и от 
актьор, ме връща към баналната 
фраза: „Човек е толкова голям, 
колкото са мечтите му“ .

После „Приказка за Скитника-
Крал“ ме развежда из смешни 
приключения по целия свят, по-
казвайки ми го само чрез дървени 
летви, които оформя според 
въображението ми .

„Вграждане“ ме връща към 

корените ми . Демонстрира ми 
жестокостта красиво, за да ви-
ди дали „ще се хвана“ . За да ми 
покаже доколко войната е при-
тъпила усещанията ми .

И накрая „Свят/о“ ме кара 
да обичам и оценявам живота 
си, като бавно и болезнено из-
кълчва нервите и естетически-
те ми разбирания .

Затова: леви-десни/леви- де-
сни към Кукления театър, кой-
то сякаш изпълнява военните 

си задължения безкористно, без 
да набира войници, които да 
водят битки помежду си – ка-
квито често пъти са т .нар . 
критици .

Без съмнение добрият куклен 
театър не е за критиката, а за 
Човека – с всичките матрьошки 
в него .

Той успя да залепи моя паднал 
от небето счупен човек, опи-
тайте и вие .

Куклена сценография 
        за вълшебна приказка

За мен беше истинско откритие да разбера, че 
наред със сценографски талант Васил Рокоманов 
притежава дарба на ерудиран изследовател с умно 
перо, което умее точно и ясно да дефинира откри-
тията в изследваните от него теми . Той е първият 
български сценограф, който написа книга за кукления 
театър, представяща важно изследване . Следвайки 
„законите на жанра“, изложението е разделено на 
отделни глави, които въпреки куклените си разме-
ри, казват много и важни неща . Разглеждайки специ-
фични аспекти на ранните куклени форми, куклена-
та „класика“ и съвременността, авторът прави 
много интересен паралел между историческия и ес-
тетически път, който самостоятелно извървяват 
приказката и кукления театър, за да стигнат до 
точката, в която се пресичат . При тази среща 
кукленият театър получава нова съдържателност, а 
приказката повишава силата на своето въздействие 
чрез още едно сетиво, с което се възприема – окото . 
Приносите в тази посока стават още по-значими 
от факта, че Рокоманов пръв стига до откритие-
то за генезиса на приказния куклен театър като 
градско, а не фолклорно изкуство, свързано най-вече с 
идеите на Просвещението .

Отликата между всички зрелищни изкуства и 
кукления театър е в това, че той се ражда от уни-
калния синтез между изобразителното изкуство, 
сътворяващо куклата и театралното – даряващо й 
живот и умението да живее по сценичните закони . 
Това е факт, известен на всички, но едва в труда на 
Рокоманов се срещаме с такъв многостранен анализ 
на ролята на художниците в процесите на промяна 
в европейския куклен театър и формирането на не-
говата сценография .

За първи път в специализираната научна литера-
тура се търсят аспектите на сценографския анализ 
на вълшебната приказка, „защото за сценографа – каз-
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ти, думи и интонации в строга-
та режисьорска логика при по-
казването на различните стра-
ни в конфликта „отмъщение 
или прошка“, пред който е из-
правен Просперо и в който хар-
тиените маски падат . Просперо 
(Георги Стоянов) и Ариел (Мая 
Бежанска) са чудесен тандем, в 
който радостта от театрал-
ната игра заразява зрителите с 
радостта от свободата, която 
избират Шекспировите герои 
на финала – за Просперо да прос-
ти, а за Ариел да служи на собст-
вения си дух . 

Представлението на Катя 
Петрова чрез този „простос-
мъртен“, „обикновен“ Просперо 
се интересува от винаги акту-

Интересен поглед към 
„Бурята“ показва кукленият спек-
такъл за възрастни по Шекспир 
на Катя Петрова . Тя разказва 
пиесата като приказка за буря-
та във вътрешния свят на 
Просперо . Затова той е показан 
повече като владетел, загубил 
трона си, а не толкова като 
учен, магьосник и държател на 
тайни за една невидима страна 
на нашата вселена . Само с някол-
ко дървени, цветни полукръгли 
елемента и бели хартиени маски 
актьорите разиграват конфли-
кта между възможността 
Просперо да отмъсти на брат 
си за някогашното му престъ-
пление в узурпирането на трона 
и възможността да му прости, 

като позволи на Миранда и 
Фердинанд да се оженят .

Абстрактността на линия-
та в цялостния визуален образ 
на спектакъла създава универсал-
ния свод на разказа, а конкрет-
ността в разиграването на 
предметите доближава лесно 
внушенията до зрителя . 
Удоволствие е да се наблюдава 
играта на театралното въобра-
жение в разгръщането на този 
конфликт . Тъкмо въображение-
то пресича щастливо идеите на 
Рин Ямамура в играта на линии, 
цветове и плоскости (масата с 
гозбите, гонещите кучета, дет-
ската рисунка на човече в поп-
очилата на Ариел и т . н ., и т . 
н .) и актьорската игра с предме-
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ва авторът – са важни ония елементи в структура-
та на приказната драматургия, от които той може 
да извлече логиката на вълшебните промени в прос-
транството и приказните герои .“

Венец на търсенията в тази област е т .нар . 
„Закон Маленов-Рокоманов“, според който „едно от 
възможните тълкувания е анализът на структура-
та на вълшебното пространство като конструк-
тивен проблем .“

Кой друг досега се е сетил или открил, че веднъж 
разкрити в структурата на текста на приказката, 
тези функции и пространствени измерения подсказ-
ват идеи как сценографията в кукления театър мо-
же да постига верни образи и емоционални внушения 
за сценичното пространство, пулсиращо в сюжета 
на конкретния сценичен разказ .

Имала съм щастието да видя всеки от посоче-
ните и непосочените в труда спектакли на Васил 

Рокоманов . Неговата страст към конструиране-
то на машини е намерила най-благоприятната си 
изява в изобретяване на причудливи декоро-маши-
ни, които по „Закона Маленов-Рокоманов“ “рота-
ция, денивелация, комбинаторност“, наистина 
правят чудеса .

Всъщност, абстрактната композиция на ма-
шино-декора нищо не прави сама . Той не я създава, 
за да покаже себе си и да обере овациите на публи-
ката още при вдигането на завесата . Най-големият 
му принос е в това, че създава възможности на 
режисьорите и актьорите да манипулират „праз-
ното пространство“ пред очите на смаяния зри-
тел . Рокоманов не случайно подчертава в своя 
труд, че работи, търси и експериментира свобод-
но, като съавтор на режисьора . А нима е възмож-
но да се постигнат такива блестящи успехи по 
друг начин?!

БЕлЕжКА

До приключването на настоящия брой се играха само две представления на 
„Бурята” в Столичния куклен театър . Това и само това обяснява защо само отдел-
ни представители на театралната ни критика успяха да го видят и напишат сво-
ите отзиви . Сигурен съм, че за този необичаен и важен спектакъл тепърва още ще 
се пише . Затова в следващия брой на „КуклАрт” бихме публикували и други мнения .
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