
ключения, в които жирафът се превръща в неотменен 
спътник . Толкова се привързва, че, когато трябва да счупи 
касичката, защото е събрал нужната сума, се отказва от 
мечтаната играчка, за да запази своя приятел – жирафа .

Следващата спирка на касичката-пътешественик е при 
старец, мечтаещ да полети . Намирайки жирафа с пълно с 
пари коремче, той мигновено се опитва да ги извади . Но 
успява единствено да счупи главата му . Така жирафът, 
копнеещ да бъде нещо повече от касичка, оживява в съз-
нанието му и става негов приятел .

Вдъхването на живот на неживата материя изисква 
голяма доза майсторство и талант . А Евгения Цичлия и 
Танос Сиорис ги имат в изобилие . Гърците, които госту-
ват за втори път на Панаира, сами изработват сценогра-
фията, куклите и осветлението . Историята, която разказ-
ват с техните партньори-кукли, ни учи, че животът съ-
ществува във всеки обект, който носи емоции и чувства . 

Чрез връзката си с жирафа двамата главни герои 
успяват да открият способността си да се 

сприятеляват, да мечтаят, да обичат .
„Жираф“ на Hop Signor Puppet 
Theatre е поезия . Красива фан-

тазия, изпълнена с емоция . 
Не исках представление-

то да свършва, защото 
красотата не бива да 

има край . А е труд-
но да кажеш сбо-
гом дори на кук-
ли, макар и за 40 
минути получи-
ли собствена 
душа, и по този 
начин превър-
нали се в наши 
приятели .
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За да разкажеш една история вълнуващо, емоционално 
и убедително, не винаги са ти нужни думи . Особено в кук-
ления театър . Доказателство за това е малкото голямо 
представление „Жираф“ на гръцкия независим театър Hop 
Signor, което според мен се превърна в гвоздея на фести-
валната програма на Х международен фестивал за уличен 
и куклен театър „Панаир на куклите“ .

Влязох в пространството за съвременен танц и пър-
формънс ДНК леко предубедена и без особено големи 
очак вания . Там съм свикнала да гледам съвсем друг тип 
представления, а и в програмата имаше далеч по-утвърде-
ни имена и трупи, които очаквах да видя с нетърпение . Но 
всичките ми предубеждения се изпариха в секундата, в 
която започна спектакълът . Мисля, че нищо не бе в състо-
яние да отдели погледа ми от малката масичка, върху която 
младите гръцки кукленици представиха красивата исто-
рия на една странстваща касичка жираф .

В този спектакъл куклите са толкова изразител-
ни и умело манипулирани от актьорите, че 
изглеждат по-живи от нас, хората . 
Това прави думите излишни . 
Малкото мом ченце, което от-
чаяно иска да си купи са-
молет играчка, постепен-
но се привързва към 
касичката във форма 
на жираф, в която 
очаква да събере 
заветната сума от 
10 евро . Като 
един истински 
малчуган, той 
измисля без-
брой игри под 
формата на ри-
царски дуели и 
пиратски при-

If you want to tell a story in an exciting, emo-
tional and convincing way, you do not always need 
words, especially in the puppet theater . An evidence 
of this is the modest, although good performance “A 
giraffe” of the independent Greek theater “Hop 
Signor” . For me it was the best performance in the 
programme of the 10th International Festival for 
Street and Puppet Theater “Puppet Fair” . I entered 
the Contemporary Dance and Performance Space 
(DNK) slightly prejudiced and without great expec-
tations . I was used to watching different kind of 
performances there, besides there were far more fa-
mous authors and troupes in the programme, which 

Жираф: очарователна куклена поезия
Наталия Алексиева

A giraffe – the fascinating poetry of puppets
Natalia Aleksieva 

I was looking forward to watch with enthusiasm . But 
all of my prejudices were gone in the moment the 
show started . I consider that nothing and no one 
would be able to take my eyes off the small table, on 
which the young Greek puppeteers presented the 
beautiful story of a wandering money-box giraffe . 

In this show the puppets were very expressive 
and skillfully manipulated by the actors in a way 
they looked more alive than us, people . There was 
no need for words . The small boy who desperately 
wanted to buy a toy airplane gradually became af-
fected to a money-box in a form of a giraffe, in 
which he hoped to collect the cherished amount of 

„A Giraffe“ 
Photos 
Teodora Todorova
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10 euro . As a real nipper he invented a lot of games 
such as knight duels and pirate adventures, in which 
the giraffe became his unchanging companion . They 
became so close, that when the boy had collected the 
necessary amount and had to break the money-box, 
he gave up the dreamt toy in order to keep his friend 
– the giraffe . 

The next stop of the traveling money-box was an 
old man who was dreaming to fly . When he found 
the giraffe with a stomach full of money, he immedi-
ately tried to take it out . But what he managed to do 
was only break his head . And so the giraffe, willing 
to be something more than just a money-box, came 
back to live in his mind and became his friend . 

Drawing a breath into a non-living matter requires 
a big amount of mastership and talent . And Evgenia 

Tsichlia and Thanos Sioris have plenty of them . The 
Greeks, who have been guests of the fair for a second 
time, had prepared the scenography, the puppets and 
the illumination on their own . The story they told 
with their partnering puppets, teaches us that life ex-
ists in every object, which has emotions and feelings . 
Thanks to their relationship with the giraffe, the two 
main characters managed to discover the opportuni-
ties of friendship, dreams and love . 

“A giraffe” of Hop Signor Puppet Theater is in-
deed poetry . A beautiful fantasy, filled with emotion . 
I didn’t want the show to finish, because the beauty 
should not have an end . And it is even difficult to say 
goodbye to puppets, which had a real heart for 40 
minutes and thus actually became our friends .

 Translation by Nadia Zhereva

По време на Х юбилейно из-
дание на „Панаира на куклите“ 
14 човека имаха уникалната въз-
можност да участват в четири-
дневен уъркшоп с небезизвест-
ния Невил Трентър . През годи-
ните той създава уникален стил 
на работа – моноспектакли с 
кукли с човешки размери .

Първите два дена от работата 
си със студенти и професионал-
ни актьори – от България и 
Гърция, лекциите и упражнени-
ята бяха в посока техническа ра-
бота с куклата и невербална ко-
муникация с публиката .

В този текст бих искала да ви 
споделя някои от основните 
принципи в работата му, които 
той предложи на аудиторията 
през първите два дена, в рамките 
на които бях зрител и участник .

На първо място е принципът, 
на който се подчиняват всички 
технически, драматургични и 
актьорски способи, изграждащи 
спектакъла, а именно действие-
противодействие . Когато нещо 
се случи в света, който куклата 
обитава, независимо дали е до-
пир, поглед или събитие, тя 
трябва да реагира достатъчно 
бързо и адекватно на сценично-
то време .

Казвайки сценично време, 
искам да уточня какво имам 
предвид – това е времето, на 

Невил Трентър – Силата на куклата
Светломира Стоянова

коет о е подчинено сценичното 
действие и не е реалистично в 
смисъла на живото актьорско 
присъствие, но е абсолютно ва-
лидно за време-пространството, 
което куклата обитава .

Господин Трентър говори и 
за това, че мисловният процес 
на куклата трябва да може ясно 
да бъде проследен от зрителя и, 
че всяка пауза (стоп кадър) съ-
държа в себе си този процес, 
който би следвало да е ясно че-
тим . Докато все още говоря за 
зрителя като възприемател, е 
редно да споделя и нещо инте-
ресно, което е свързано с начина, 
по който куклата изглежда и се 
движи . Още при първата ̀и поява 
за зрителя трябва да е ясно ка-
къв тип персонаж предстои да 
проследи .

Трентър набляга много на 
вертикалните и хоризонтални 
въображаеми линии, които 

движенията на куклата „рису-
ват“ в пространството . Той го 
обяснява с емоционалното със-
тояние на куклата – бавното дос-
тигане от 0 до 90 градуса по вер-
тикала, например, показва кому-
никация с божественото, молит-
ва, надежда .

Относно движението на кук-
лата той споделя, че тялото ви-
наги следва погледа . Друг важен 
момент от процеса на създаване 
на спектакъл е откриването на 
правилния архетип, посред-
ством който да се предаде жела-
ното послание . Колкото и гро-
тескна да е куклата, тя винаги 
достига до зрителя на човешко 
ниво и нейният вид, движения и 
светът, който обитава, било то и 
имагинерен, е предаден недву-
смислено на всеки в салона .

Открих две изказвания в за-
писките си, които смятам са 
много полезни и базови при 

Невил Трентър по 
време на уършопа
Снимка  
Теодора Тодорова


