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Международният фестивал 
за уличен и куклен театър 
„Панаир на куклите“ продъл-
жава да бъде едно от най-
мащабните и обществено зна-
чими събития в кукленотеа-
тралния свят у нас . Не само в 
рамките на софийския култу-
рен календар, а и на цялата 

българска фестивална мрежа .
Това е така основно заради 

мащаба на фестивала, който 
представя над 30 събития – ку-
клени и улични спектакли, из-
ложби, срещи и дискусии, твор-
чески работилници и книги, но 
и заради международната про-
дукция в него, която не се огра-

Панаир на куклите по време  
на юбилей на домакините
Михаил Байков

a fight with the strong emotions and the hypoc-
risy, as they were hesitating at the same time if 
the art was worth of all those sacrifices .

The Bulgarian selection was one of the most 
highly competitive and the puppet performance 
for adults “I, Sisyphus” of Puppet’s Lab and 
Azaryan Theater was the one honored to open 
the Festival . The show of Veselka Kuncheva ar-
rived with a lot of distinctions and awards, and it 
was also one of the events during the last seasons, 
which had changed its stage of play several times, 
but it did not lose any of its power . The hectic 
research of Veselka Kuncheva and Marieta 
Golomehova on the sense and the path that a 
person has followed, brought pure aesthetic 
pleasure, besides many other emotions .

The Bulgarian selection included also the 
show, which impacted always as a well-function-
ing machine – “The tinderbox” by Hans Christian 
Andresen, directed by Biserka Kolevska and the 
State Puppet Theater of Sliven – a show, which 
was already a winner of several theater awards, as 
well as “Hansel and Gretel” by the Brothers 

Grimm, performance of the State Drama and 
Puppet Theater “Konstantin Velichkov” in 
Pazardzhik . The State Puppet Theater of Sofia 
presented a premiere show, dedicated to the 
theater’s anniversary of 70 years - “Juan Darien 
– the tiger boy” by Katya Petrova, a show, which 
had the places sold, long time before the date of 
the premiere had approached . Among the rest of 
the shows of Sofia Puppet Theater were “A boy 
and the wind” by Petar Pashov – a show, created 
with a lot of imagination, which transferred, even 
beyond the classical folktale, a story of the 
present times - “The little match girl” of Todor 
Valov, the well-known story, narrated in the best 
possible way .

There is much more to write about the street 
theater, about the show “Take-off ” by the French 
company Tac O Tac, about the improvised fire 
performances, which gathered a lot of audience 
of the Fire Theater Mime Company (“Taste the 
carnival” and “Feel the fire”), about the spar-
kling French drummers from Moz Drums… The 
participants were following their own route and 
so they were practically elusive in the streets of 
Sofia and therefore that was the best part – the 
fact that you can come upon them unexpectedly, 
because the theater had flooded the streets .

And eventually last, I may have to admit that 
the man, which was passing by chance and whose 
words I heard along the theatre, was right . This 
festival was also a holiday for the adults and not 
only because it included many performances for 
adults . But mainly because of the nice gesture of 
the director Kiryakos Argiropulos, which con-
sisted in the delivery of honorary plaques to the 
people who have been working for long time in 
the State Puppet Theater and for whom the pup-
pets have never been only children’s domain .

ничава само със съседните ни 
държави . „Панаир на куклите“ 
е биенале и като такова то е 
дълго чакано и добре подготвя-
но от Столичния куклен те-
атър . Тази година ІХ издание 
съвпадна с важно за театъра 
събитие, а именно неговия 70-
годишен юбилей . Юби леят 

„Силата на 
приспивната 
песен“
„The Lullaby’s 
Power“
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предполага особена припо-
вдигнатост и до известна сте-
пен налага усещането за истин-
ски празник, макар юбилеят на 
самия Панаир да е след две го-
дини . И все пак – налице е се-
демдневна програма с над десет 
различни представления всеки 
ден, от рано сутрин до късно 
вечер, разположени из множе-
ство локации в града .

Програмата може да се раз-
гледа през няколко фокуса – 
външни и вътрешни събития; 
българска и международна 
продукция; основна и паралел-
на програма, но който и от тях 
да изберем, остава водещ прин-
ципът на яркото театрално 
проявление, за което си струва 
да се пише . И въпреки, че на 
оценката в изкуството съвсем 
не ѝ е чужда субективността, 
то именно в нея се крие жела-
нието на автора да приеме 
творбата такава, каквато я е 
видял – там и тогава .

Ако тръгна да съпреживя-
вам отново фестивала отвън-
навътре – един от възможните 
и добре познати на театрала 
пътища, следва да започна с 
уличните представления . Най-
ярко сред тях се откроява френ-
ската компания „Cie Tac o Tac“ 
и техният спектакъл „Из-
литане“ . Зад хумористичните 
имена на Бутан и Пропан се 
крият всъщност двама изклю-
чително добре подготвени 
акробати, чиято амбициозна 
цел е да достигнат небето и да 
открият Вселената със своите 
летящи машини . Машините – 
професионални скачащи коки-
ли, чиято механика е усвоена 
до съвършенство – са се слели с 
тялото на артистите така, че на 
практика те са едно неразривно 
цяло . Силата на изпълнението 
се крие в две неща: в хореогра-
фията на танца, който двамата 
мъже изпълняват – движения 
от брейк културата, пълни сал-
та във въздуха и други акроба-
тични номера и, второ, непри-
нудеността на тези действия . 
Макар да е ясно, че всичко е до-
бре организирана импровиза-
ция, за зрителя остава усеща-

нето, че нещата се случват тук и 
сега, че се измислят пред очите 
му, че е повеждан по централ-
ните софийски улици и из-
веднъж – някак странно – точ-
но в този момент цялото дви-
жение е спряло . Публиката ем-
патира на този опит за летене и 
респективно на тези двама не-
космонавти, тъй като те правят 
всичко непринудено, с ирония 
към себе си и с много физиче-
ско напрежение, което упраж-
няват върху телата си . И във 
всичко това личи, че не се ща-
дят, че не хитруват, че се забав-
ляват – искрени са, а публиката, 
колкото и разнородна да е тя, 
винаги цени това .

Другите французи в програ-
мата – „Мoz Drums“ представи-
ха на улицата „Светещите ба-
рабанисти“. В това шоу ак-
центът падна върху визията – 
както на изпълнителите, така и 
на техните инструменти . Така 
наречената магия се състои в 
led осветлението, с което бара-
баните на музикантите са об-
рамчени . Осветление, което се 
променя на определен интер-
вал и създава усещане за про-
меняща се среда вследствие на 
ритъма и хореографията на ар-
тистите . Освен барабаните, ко-
стюмите също носеха своя нео 
мотив . В областта на гърдите е 
вграден таблет, който излъчва 
определена мултимедия, в тон с 
основния музикален мотив и 
променяща се в движение ви-
зия . В тази музикална линия 
беше решен и уличният моно-
спектакъл на Gigo Man от 
Хърватска . Представлението 
му включваше жонглиране, 
клоунада и музикални изпъ-
лнения на 15 инструмента с 
много импровизации . Докато 
се разхожда в градска среда, 
самият артист носи на гърба си 
всички тези инструменти и 
възпроизвежда музика сякаш 
от само себе си . Всъщност на 
крака си има дайре, в ръцете – 
китара, пред устата – хармони-
ка, а на гърба – барабан с чине-
ли . Съвсем невъзможно да 
остане незабелязан .

Българското представяне в 

уличната програма е почти не-
мислимо без присъствието на 
„Жар театър“ . Във фестивална-
та програма те участваха с две 
свои неща – интерактивната 
карнавална лаборатория 
„Вкуси карнавала“, която по 
същество представлява уъ-
ркшоп по карнавални техники, 
в който екипът на „Жар театър“ 
опитва стъпка по стъпка да за-
познае участниците с най-
популярните техники на улич-
ните атракционни изкуства на 
открито като: ходене на кокили, 
жонглиране с топки, бухалки и 
рингове, въртене на пой, тояги 
и знамена и др . Второто – 
„Почувствай огъня“, който ав-
торите определят като интерак-
тивен огнен хепънинг, се радва 
и на повече успех заради шанса 
участниците сами да опитат ня-
кои от най-използваните от ог-
нените артисти уреди . 
Възможността да почувстваш 
силата на огъня и да влезеш в 
хармония с него, овладявайки 
го, привлече участници от всич-
ки възрасти .

Доста по-богата е програма-
та с представленията, които се 
играят на закрито . В българска-
та селекция видяхме познати за-
главия от столичния афиш, или 
такива взели участие в други 
фестивали . Сред тях са спекта-
клите „Хензел и Гретел“ по 
Братя Грим на ДКТ-Пазарджик 
и „Огнивото“ по Ханс К . 
Андерсен на ДКТ-Сливен – 
спектакли поделили си втората 
награда на Холандското жури 
на отминалия в началото на ме-
сеца пловдивски кукленотеатра-
лен фестивал „Двама са малко – 
трима са много“ . Домакинът – 
СКТ се представи с четири спек-
такъла, като един от тях е „Хуан 
Дариен – момчето тигър“ – пре-
миерен, посветен на 70-
годишнината на театъра (поста-
новка на Катя Петрова) . 
Останалите са добре познати на 
широката аудитория и със си-
гурност са видени от публиката 
преди фестивала . Това са: 
„Момче и вятър“ – постановка 
на Петър Пашов, в която малки-
ят герой пренебрегва добрите 
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съвети на възрастните и, демон-
стрирайки своята смелост и 
упоритост, се изправя срещу 
вятъра, за да научи накрая на 
приказката своите житейски 
поуки . Харесвам в този спек-
такъл сценографското решение 
на дървения стан, който се 
превръща в сто неща; харесвам 
и куклите – плоски, но изрази-
телни, а тази на ветрогонеца – 
цяла поезия . Харесвам и музи-
ката на живо на Марио Бойков, 
а квартетът на Ана-Мария 
Лалова, Ваня Камянска, Стефан 
Димитров и Стоян Дойчев е то-
ва, което прави спектакъла жив, 
неархаичен, пълен едновремен-
но с хумор и детски наивитет . 
Гледано извън фестивала, 
„Момче и вятър“ е едно от 
успешните заглавия на СКТ .

„Усмихни се!“ е авторски 
спектакъл на Мария Банова по 
идея на Кирякос Аргиропулос с 
таргет за най-малките – от 0 до 
3 години . „Усмихни се!“ всъщ-
ност е визуално, сетивно и до-
някъде откривателско пред-
ставление, в което чрез израз-
ните средства на театъра се 
създава среда, в която се прово-
кира детското въображение, 
техните слух, зрение и двига-
телна култура . Актьорите се 
заиграват с различни цветове, 
форми, предмети, играят игри 
и с това увличат насядалите по 
възглавничките малки бебета и 
техните майки . Пред став ле-
нието е успешно продължение 
на интерактивния проект „Бе-
беш ка пиеса“, който се занима-
ваше с базови за детското раз-
витие и възпитание модели, 
поднасяйки ги забавно и с мно-
го музика .

„Малката кибритопрода-
вачка“ по Ханс К . Андерсен в 
драматизацията и режисурата 
на Тодор Вълов връща отново 
към всички жалони, които тази 
гениална работа на датския пи-
сател носи във всички свои ин-
терпретации по света . Обич, 
състрадание, нищета и вяра, 
студ и самота по Коледа – най-
жестоката смърт, която човече-
ството е могло да измисли няко-
го, събрано тук, в историята на 
едно малко момиче . Куклите са 

изразителни, а някои от тях и 
много внушителни (като воде-
ната от Камен Асенов) . Оставам 
с известен скептицизъм доколко 
са функционални в тясното про-
странство на сцената на СКТ . На 
практика мизансцен почти лип-
сва заради ограниченото място, 
но за сметка на това конструк-
тивното решение на куклите 
внася известна динамика в дей-
ствията им .

Силно впечатление направи 
спектакъла „Ама че крокодил!“ 
на ДКТ-Пловдив . Текстът на 
Дядо Пънч разказва една аб-
сурдна сама по себе си история 
за птичка и топка и тяхното 
странно приятелство . Не то, 
обаче, е акцентът . Спектакълът 
грабва аудиторията с това, че 
представлението се изгражда 
пред тях . Актьорите рисуват с 
кварцов пясък върху стъкло, 
като изображенията се визуа-
лизират на екран в реално вре-
ме . Докато две от актрисите 
правят това, други трима раз-
казват историята и я озвучават 
там, където сюжетът го изис-
ква . Това интерактивно пред-
ставление с пясъчни рисунки е 
първото по рода си в България 
и като такова има щастливата 
съдба да се радва на любопит-
ството на своите зрители .

Сред другите български спек-
такли в програмата бяха: 
„Клоунът и неговите деца“ на 
Театър „Ателие 313“ по сценарий 
и режисура на Петър Пашов и 
Жени Пашова, в изпълнение на 
Георги Спасов, който води ня-
колко петрушки с характерното 
за него майсторско конструира-
не на диалога и импровизацията . 
„Бялата врана“ по Карел Чапек 
(режисьор Любомир Колаксъзов) 
и „Аз, Сизиф“ на „Пъпетс Лаб“ и 
Театър „Азарян“ (режисура и 
драматургия – Веселка Кунчева, 
сценография и кукли – Мариета 
Голомехова) . За последния, 
въпреки че е говорено и писано 
много, се спирам за кратко, за да 
кажа, че в българския куклен те-
атър рядко се среща толкова 
успешен спектакъл, който да 
бъде на световно ниво, междуна-
родно признат . Спек та къл, който 
развива кукленотеатралната из-

„За овнето, което 
падна от небето“
„About the Lamb 
that fell from the 
Sky“

разност, има свой собствен жи-
вот и, най-важното – остава с 
непроменен вътрешен заряд и 
колективна енергия въп реки 
времето и пространствата, кои-
то обитава и отстоянието от да-
тата на своята втора премиера . 
Това говори за професиона-
лизъм в няколко направления, 
за които вече съм говорил по 
други поводи .

В международната програ-
ма са скрити може би най-
интересните заглавия в ІХ из-
дание на фестивала . Абсо-
лютният (не само лично мой) 
фаворит е италианският „Circo 
Paniko“ и техния шеметен спек-
такъл „Gran Paniko al Bazar“ . 
Под собственото шапито на 
цирка, опънато в парк „Въз-
раждане“, от първия до послед-
ния ден на фестивала, артисти-
те от Paniko направиха нещо 
повече от забавна шоу програ-
ма . Те преобърнаха представи-
те за цирка – такъв, какъвто 
сме свикнали да го виждаме у 
нас: със застаряващи клоуни в 
опит да бъдат забавни; с дреси-
ровка на понита, отегчени до 
болка; в конферансиета – тър-
жествени и лъскави в своите 
одежди . В „Gran Paniko al Bazar“ 
има всичко друго, но не и кли-
шето за цирк . За сметка на това 
имаме един малък ансамбъл от 
млади артисти, които не про-
сто битуват заедно на сцената 
(и извън нея), но са като скаче-
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ни съдове; те са оркестър, в 
който всеки е и оркестрант, и 
диригент с чисто ново сакенце . 
Музиката на живо е само част 
от мощното въздействие на 
спектакъла . Артистите са и му-
зиканти, при това съвсем не 
симулиращи, а истински . Под 
шапитото, докато някой ходи 
на въже, изпълнява въздушен 
танц, жонглиране, баланс или 
китайски скокове, успоредно с 
протичащото действие се сви-
ри на пиано, контрабас, китара, 
индийска лютня, тромпет, ту-
ба, валдхорна, цугтромбон и 
десетки други инструменти, 
които създават различна ат-
мосфера от джаз до латино сал-
са, от валс до индийска музика, 
от пънк до балкански ритми . 
Този екстатичен спектакъл те 
ангажира емоционално и фи-
зически на няколко нива и те 
кара дълго да се връщаш към 
него .

Други два спектакъла, на ко-
ито бих се спрял, са чешкият 
„За овнето, което падна от не-
бето“ на емблематичния Naivni 
Divadlo от Либерец и словен-
ският куклен театър от Марибор 
с „Малкото Синьо и Малкото 
Жълто“. Вдъхновена от книжка 
с картинки на немския илю-
стратор Фред Родриан, истори-
ята за малко пухкаво облачно 
овне, което пада от небето се 
превърна в едно от най-
интересните събития на фести-
вала за най-малките зрители . 
Историята е толкова приказна 
сама по себе си, а това, че се 
разиграва само на ръка разстоя-
ние от публиката, качена на сце-
ната, я прави още по-близка до 
зрителя . Едно малко момиченце 
намира падналия „облак“ и се 
опитва да го върне отново горе 
в небето . След всички преживя-
вания, през които минават за-
едно, то най-накрая успява да се 
върне на небето, а след края на 
спектакъла за най-малките 
остава възможността да се до-
коснат до дървените кукли, да 
поиграят на музикалните ин-
струменти, които озвучават 
действието и дори сами да си 
направят кукла . Много нежен и 
по детски лиричен спектакъл, 

който не изпада в излишна ин-
фантилност .

Вдъхновен от друга една кни-
га, тази на Лео Лиони известен 
със своята книга с картинки от 
1959 г . „Малкото Синьо и 
Малкото Жълто“ е спектакъл, 
който представя историята на 
двама приятели – Малкото 
Жълто и Малкото Синьо, които 
заедно ходят на училище, игра-
ят… докато един ден не се 
прегръщат и стават зелени . 
Когато се прибират в къщите си, 
никой не може да ги познае . 
Това ги разстройва и те запо-
чват да плачат, а сълзите отми-
ват тяхното зелено и им връщат 
собствените цветове . Играта на 
Миха Безеляк и Анзе Зевник е 
изпълнена с много чувство за 
хумор . Научили на български 
оскъдния текст, те успяват да 
комуникират невербално с пу-
бликата и да я спечелят – всеки 
за своята кауза . Самото игрално 
поле е магнитна дъска, на която 
артистите рисуват с бои, нади-
гравайки се един друг и върху 
която Малкото Синьо и Малкото 
Жълто си „играят“, движени с 
магнити от артистите .

В една друга група – на не 
така ярко и категорично заяве-
ните спектакли по отношение 
на кукленотеатралната израз-
ност и художествената инова-
ция – попадат сръбският спек-
такъл „Чифт обувки“, грузин-
ският „Силата на приспивната 
песен“ ,  израелският 
„Пластмасови герои“, полски-
ят „Молиер“, американският 
„Разгръщане“ и белгийският 
„Две пръчки и три съчки“ . 
Детският театър на Суботица 
разказва историята на Тина и 
Никола̀ – красива млада двой-
ка, която мечтае да прекара жи-
вота си заедно . Всъщност те не 
са просто млада двойка, а чифт 
чисто нови обувки от витрина-
та на сватбен магазин . Двамата 
минават през много перипетии, 
след като попадат в ръцете (мо-
же би е редно да кажем в крака-
та) на своята нова собственич-
ка . В музикалния спектакъл на 
Тодор Вълов звучат популярни 
френски шансони, има инте-
ресна видео анимация, която 

допълва и действието и завър-
шва цялата парижка атмосфе-
ра . Интересна е и идеята за 
куклите-обувки и най-вече тях-
ното езиче, което се вади и ста-
ва маска, приемаща образа на 
един от двамата влюбени . 
Спектакълът остава твърде не-
балансиран откъм актьорска 
игра . Тримата артисти играят с 
такова напрежение на сцената, 
че то се усеща и в салона . 
Пренапрягането да изиграеш 
всичко – дума, жест, действие 
води до една прекомерна теа-
тралност, която разваля добрия 
вкус на текста и изкривява ре-
жисьорската рамка, колкото и 
добре да е скована тя . 
Спектакълът, кадриран на от-
делни взаимосвързани помеж-
ду си малки етюди и бръснещо-
то преминаване между тях в 
комбинация с преекспониране 
на почти всяко действие, по-
скоро разваля лентата, откол-
кото да я прави четлива .

„Силата на приспивната пе-
сен“ е прекрасна история, за 
съжаление асансьорно разказа-
на . Пиесата на грузинския пи-
сател Якоб Гогебашвили е за 
богато семейство и тяхната 
малка дъщеря Кето – отвлечена 
и продадена в друга държава . 
Новите ѝ родители са добри 
хора и не след дълго тя забравя 
родината, родителите и езика 
си . След дълго търсене бащата 
на Кето я намира и я отвежда 
обратно при майка ѝ . Но тя не 
разпознава родителите си, пла-
че и се измъчва . Измъчва и 
майка си . Бащата, видимо недо-
волен, дава ултиматум на 
съпругата си да намери начин, 
по който дъщеря им да си спом-
ни за тях иначе я връща обрат-
но при новите ѝ родители, 
където дъщеря им се чувства 
щастлива . Тогава майката за-
пява стара грузинска песен, ко-
ято е пяла на малката Кето като 
дето, песен, с която я е приспи-
вала . Един по един спомените 
на малкото момиче се завръ-
щат, а с тях и радостта в семей-
ството . Спектакълът има две 
големи достойнства извън тек-
ста на Гогебашвили . Това са ку-
клите, които са много добре во-
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The International Festival for Street and Puppet 
Theater “Puppet Fair” continues to be one of the 
major and most significant public events in the pup-
pet theater life in Bulgaria . Not only in terms of the 
cultural programme of Sofia, but also concerning the 
whole Bulgarian festival network .

This is mainly because of the dimension and 
meaning of the festival, which usually presents more 
than 30 events – puppet and street shows, exposi-

tions, meetings, discussions, creative workshops and 
books, but also because of the international produc-
tion that it comprises, which does not restrict just to 
our neighbor countries . The Puppet Fair is a bien-
nale and as such it is a long expected and well pre-
pared event – on behalf of the State Puppet Theater 
in Sofia . This year the IX edition of the festival coin-
cided with an event, which is of great importance for 
the theater, namely its anniversary of 70 years . The 

дени от своите артисти и тради-
ционните грузински танци, изи-
грани от тях съвсем автентично . 
Онова, което ми липсва в режи-
сурата, е акцентът върху въпрос-
ната песен „Явнана“ . Пропуснати 
са цели откъси от пиесата, в кои-
то тя като лайтомотив можеше 
да бъде поставена в центъра на 
тази история, каквато е съдбата ̀и 
така или иначе . Музика от песен-
та липсваше докато майката пла-
чеше над празната детска люлка 
в първите години от отвличане-
то на Кето; липсваше и когато 
бащата странстваше, за да я на-
мери . Затова, когато накрая май-
ката я запява, тя не отключва в 
мен онзи заряд, който сама по 
себе си песента носи .

„Пластмасови герои“ на 
Ариел Дорон опитва да бъде 
интересен спектакъл, разказ-
ващ всекидневието на случва-
щото се в Израел . И може би 
донякъде успява да бъде заба-
вен въпреки драматургията, но 

анимирането на малки пласт-
масови войници и голям плю-
шен тигър съвсем не е достатъ-
чно за да постигнеш социален 
катарзис . Отвъд този гестус ня-
ма нищо . Има игра с играчки, 
които трудно се одухотворяват . 
Има и песни на Бони Тейлър, 
както и диско топка, която се 
върти докато конфети падат 
към земята . Толкова, а може би 
няма нужда от повече! Бялата 
лястовица и тук е спектакълът 
„Алегро ма нон тропо“ поз нат 
от Международния кукленоте-
атрален фестивал за възрастни 
„Пиеро“ в Стара Загора, където 
през 2015 г . взима голямата на-
града – GRAND PRIX за най-
добър спектакъл, а година по-
късно и наградата за най-добър 
спектакъл на официалното жу-
ри на фестивала „Двама са мал-
ко – трима са много“ в Пловдив . 
Сега барселонската трупа „Zero 
en conducta“ спечели софийска-
та публика със своето визуално 

шоу с кукли, предмети и физи-
чески театър, в което любовта е 
показана във всичките ѝ лица 
от артистите Хосе Антонио 
Пучадес и Хулиета Гаскон .

В рамките на фестивала се 
проведе и дискусия с Лиляна 
Бардиевска, която е с признат 
принос в популяризирането на 
българската култура в Полша . 
Лекцията на тема: „Спе ци фи-
ката на драматургията за деца . 
Полският опит“ всъщност от-
варя темата за това дали е по-
лесно да се пише за деца, откол-
кото за възрастни, или е тъкмо 
обратното . Лекцията бе илю-
стрирана с най-интересните 
при мери и явления от полската 
драматургия за деца . По време 
на фестивала се проведоха и 
няколко творчески работилни-
ци по идея на Галина Савова и 
с участието на актьори от СКТ . 
Това бяха „Брашнянка“, в която 
деца и възрастни можеха да из-
работват кукли и фигурки от 
брашно; „Цветове“ и „Пясъчни 
рисунки“, в които децата могат 
да опитат да рисуват с пясък, 
така както в спектакъла „Ама 
че крокодил!“ Онова, с което 
фестивалът ще се запомни са и 
връчваните от Кирякос Арги-
ропулос юбилейни плакети „70 
години Столичен куклен те-
атър“ на творците и служите-
лите, дълги години работилите 
в СКТ . Силен и много човешки 
жест, който доказва, че всичко 
има значение щом си оставил 
младост, думи и душа в сърце-
то на един Театър . Театър, кой-
то си превърнал в дом .
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