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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-

На Шекспирова вълна
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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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алния въпрос за властта, за зло-
употребите с власт и за въз-
можността разполагащият с 
власт да избере прошката, вмес-
то справедливо да накаже . Добре 
би било в тежката ситуация, в 
която се намира театърът в 
България, подобно представле-
ние да се гледа от повече учени-
ци, студенти и възрастни . 
Защото шансът чрез него да се 
доближат до големите въпроси 
на Шекспир и до театъра като 
зона на свободното въображе-
ние не трябва да се пропуска . А 
и е добре е да се настроим на 
Шекспирова вълна . Идва 
Шекспирова година .

Когато бяхме малки, играехме с маски . По-късно, 
когато пораснахме, всеки от нас си сложи маска, 
онази маска, която до такава степен ни преобрази и 
ни деформира, че не приличаме на себе си . И понякога 
забравяме кои сме, какви сме . „Бурята“ е спектакъл за 
Просперо и неговия свят . За желанието му да при-
мири непримиримото, да свърже мечтите с дейст-
вителността, да уреди делата си с това, което на-
ричаме реалност . Това е горчива приказка за човека, 
за амбицията му да господства над света и другите 
хора . За злодеянията му, за вътрешните борби в са-
мия него, за кошмарните му сънища, излезлите демо-
ни, но и за прошката, и покаянието като единствен 
начин да се възстанови хармонията, да утихне буря-
та и изгрее отново слънце . Тогава, когато човек се 
отказва от желанието за възмездие заради сторено-
то зло, освобождава се от илюзиите си, от гор-
достта, от гнева . Смъртта на Просперо идва с 
прозрение за прошката и помирението с хората, 
такива, каквито са . Готови ли сме да свалим маски-
те и да се погледнем в очите?

Такива са въпросите и размислите на режисьорка-
та Катя Петрова по повод постановката й на 
Шекспировата пиеса . Решението да представи 
„Бурята“ с кукли и живи актьори с маски за нея е 
съвсем естествено, защото този романс е своеоб-
разна приказка и в разказаната от Шекспир история 
открива важните теми за „свалянето на маските“ 
и за „прошката, която е ценност, по-рядка от раз-
платата“ .

В сценичната адаптация на пиесата за куклена 
сцена фокусът е поставен върху образа на магьосника 

„Бурята“
„The Tempest“

Прошката е ценност, 
                   по-рядка от разплататаСветлана Панчева

Просперо и неговото предефиниране . В представле-
нието героят остава лице в лице със себе си, а живо-
тът му е кошмарен сън, потънал в забрава, безвремие, 
далеч от всички . Това е вселената на един човек, изгра-
дил я в борба с природата и със себе си, със страдани-
ето и осъзнатата болка от преминаващите сенки на 
миналото . Става дума за вътрешните борби и тер-
зания на Просперо, за излезлите наяве истини, които 
е искал да скрие от себе си . Това са бури на гняв, 
негодувание, желание за възмездие и необходимост 
от сигурност . Пространството е осеяно с бури – 
буквални и метафорични, по-малки и по-големи, до-
пълва Катя Петрова . Героят на пиесата разказва за 
времето, в което е живял сред хората, изграден от 
фалшиви перспективи, задкулисни игри, непочте-
ност, жестокост и омраза . За това как се опитва 
да примири непримиримото, да свърже мечтите с 
действителността, да уреди делата си със света . 
И най-вече за човека, за злоде-
янията му, за желанието му 
да властва над другия, за 
прошката, като единствена 
и последна възможност да се 
прекъсне лабиринтът на зло-
то, за да утихне бурята и да 
се възстанови хармонията . 
Спектакълът на Катя 
Петрова е едновременно по-
етична приказка, поглед към 
сложността на живота и 
аналитичен размисъл за сми-
съла и посоката .
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