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Mondkapje met de Italiaanse Pulcinella
Face mask with the Italian Pulcinella figure

Illustratie/Illustration: Renata de Frankrijker (2021).
Productie/Production: Schouwburg Hengelo/City theatre Hengelo.
Portret/Portrait: Poppenspe(e)lmuseumdirecteur/Puppetry Museum director
Otto van der Mieden.
Doepak is een educatieve uitgave over het (volks)poppentheater voor jong en oud. In deze kruimelkrant en -krabbel lees je wat er allemaal te doen is in het Poppenspe(e)lmuseum. Doepak est une publication éducative
en langue néerlandaise qui donne beaucoup d’informations sur les coulisses du théâtre de marionnettes populaire. Doepak ist eine Zeitung für Jung und Alt über das (Volks)Puppentheater. Doepak is a cheerful, educational and colourful Dutch-language newsletter packed with background information about folk and mainstream puppet theatre. Doepak presents some unusual theatre forms, far beyond the confines of our own fantasy!
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Pulcinella
De Italiaanse Pulcinella (spreek uit: poeltsjienella) komt uit de buurt van Napels. Hij is een
figuur uit de commedia dell’arte, een toneelvorm die ontstond in de zestiende eeuw. Hij is
de stamvader van veel Europese poppenclowns. Pulcinella draagt een wit pak met hoge muts.
Zijn zwarte halfmasker heeft een kromme neus. Deze lijkt op een vogelbek. Zijn naam is het
verkleinwoord van ‘pulcino’ (‘kuikentje’). De poppenspeler geeft Pulcinella een piepstem met
behulp van een pivetta (keelfluitje). Pulcinella kan de ene keer een man zijn, de andere keer
een vrouw. Het achtergronddecor met de baai van Napels en de rokende Vesuvius hoort bij
Pulcinella; net zoals een Amsterdamse gracht met een brug hoort bij de poppenkast van de
oud-Hollandse Jan Klaassen.
Afbeelding
Detail folder Schouwburg Hengelo. Plaatje: Pulcinella met Jan Klaassen op zijn rechterhand. Op de achtergrond de baai van Napels
met de Vesuvius. Illustratie: Renata de Frankrijker. Productie mondkapje: Schouwburg Hengelo – Corona-pandemie COVID-19
(april 2021). Schilderij: acryl op doek. Collectie Poppenspe(e)lmuseum. Tekst/ontwerp Doepak 294e: OvdM.

Pulcinella
The Italian Pulcinella has a hunchback and a pot belly. He originates from the Naples area
and is the grandfather of the old Dutch Jan Klaassen and the English Mr Punch. Unlike his
very colourful descendants, Pulcinella is dressed in white from top to bottom. His wide shirt
with pleats around his neck is white and covers the hump on his back, as well as his wide
trousers, which he wears during performances on human stage and with marionettes. His
hat with its round top, which usually drops forward, is also white and sometimes has a little
bell attached to it. The half mask that covers the upper half of Pulcinella‘s face is black and
has a large hooked nose that resembles a bird’s beak. Pulcinella is actually also a bit bird-like:
his name is the diminutive of the Italian word pulcino, which means little chick. Using a pivetta
(a throat whistle), the puppeteer gives Pulcinella a squeaky voice in puppet theatre. On human
stage, he walks like a rooster.
Picture
Detail leaflet Schouwburg Hengelo/City theatre Hengelo. Image: Pulcinella with the old-Dutch Jan Klaassen figure
(Mr. Punch in England – glove puppet) on his right hand, and the Bay of Naples and mount Vesuvius in the background. Illustration: Renata de Frankrijker. Production face mask: City theatre Hengelo – Coronavirus pandemic
COVID-19 (April 2021). Acrylic painting. Collection Poppenspe(e)lmuseum. Text/design Doepak 294e: OvdM.
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