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Фестивалът „Панаир на куклите“ тази година 
предложи на своите зрители една друга перспек-
тива към света на кукларството . Всички желае-
щи имаха шанса да разгледат изложбата по слу-
чай 70-годишнината на Столичния куклен теа-
тър (куратори Димитър Димитров, Ива Гикова, 
Станислава Кръстева и Николай Каров) . В нея 
кураторите представиха едни от най-изявените 
български творци, вдъхнали живот на толкова 
много любими герои на деца и възрастни . Чрез 
събраните и запазени фрагменти от работата на 
сценографите успяваме да проследим развитие-
то на естетиката и подходите към одухотворява-
нето на тази нежива материя от първите стъпки 
на СКТ до днес .

Появата и разпространението на кукленото 
изкуство в българския културен живот започват 
заедно с важни процеси в Европа . Дружеството 
„Славянска беседа“, създадено от български и чеш-
ки дейци, спомага за откриването не само на 
Народния театър и Народната опера, но и на СКТ . 
В „Домът на изкуствата и печата“ през 1924 г . по 
инициатива на дружеството за първи път се със-
тои организирано куклено представление . От този 
момент нататък това културно събитие дава тла-
сък на много значими дейности, водещи до създа-
ването на център за куклено-театрални практики . 
Държавата изпраща творци в чужбина за профе-
сионално обучение, именно в тясно специализира-
ната област на куклите . България активно участва 
и в международните процеси, работещи за посто-
янното развитие на това изкуство и през 1929 г . тя 
е една от страните, които създават УНИМА – меж-
дународна неправителствена организация, обеди-
няваща кукларите от цял свят .

В рамките на две седмици новият дом на кук-
лите, познати от сцената на СКТ, беше простран-
ството ДНК в НДК . Без никакви излишни при-

турки към експонатите, те по несравним начин 
вдъхваха театрален живот на  залата за съвреме-
нен танц и пърформанс, преобразувала се ро 
този повод в изложбена . Разглеждайки всички 
кукли, виждаме колко различни творци са доп-
ринесли за развитието на куклените спектакли в 
СКТ . Освен че той се слави със своите дългого-
дишни изявени сценографи, част от историята 
на творческия му път са и изявени български 
художници, чуждестранни театрали, сценогра-
фи, работещи предимно в сферата на драматич-
ния театър .

Арх . Иван Цонев е един от най-дейните сце-
нографи и творци не само на сцената на СКТ, но 
и в сферата на визуалните изкуства в България . 
Заедно с Йорданка Личева създават куклите за 
пиесите „Заешко училище“ и „Петя и Вълкът“, 
които се превръщат в емблематични, именно 
защото носят на България първото международ-
но отличие в историята на кукления ни театър . 
Куклите от тези спектакли успяхме да видим и 
на самата изложба . Арх . Цонев е бил сценограф в 
над 250 продукции в страната и чужбина . Винаги 
се е отличавал с новаторските си идеи и склон-
ност да експериментира с всякакви подходи и 
това пролича по несравним начин в десетките 
кукли, които бяха включени в изложбата .

Макар и да започва творческия си път като 
актриса, малко по-късно Мариета Голомехова 
специализира сценография за куклен театър . Тя 
се отличава в новаторските си подходи, с които 
си служи, непрестанно учи нови техники, с кои-
то не само да разнообрази визията на различни-
те спектакли, но и да допълни и задълбочи тех-
ния смисъл . Марионетките от „Пинокио – заб-
ранено за деца“ бяха разположени на самия вход 
и приковаваха вниманието на посетителите . 
Едни от най-известните ѝ сценографии са тези за 
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спектаклите на Веселка Кунчева, с която работят 
заедно от самото си дипломиране в НАТФИЗ .

Художникът Кольо Карамфилов работи в раз-
лични направления, сред които графика, скулп-
тура, пърформанс, инсталации, живопис, сцено-
графия . В СКТ той създава кукли само за един 
спектакъл – „Ние, врабчетата“ . Птиците са във 
формата на детски прашки за игра . Това реше-
ние много адекватно би могло да достигне до 
детското въображение, което е свикнало да оп-
риличава и асоциира образите от действител-
ността с тези от своя свят . Отново личи неподра-
жаемият стил на Карамфилов, който с всяка своя 
авангардна творба подрива зададените от ма-
трицата рамки .

Джеймс Барнард е танцьор, завършил 
Лондонското училище за съвременни танци . 
През 2006 г . обаче прави първата си кукла за са-
мостоятелното си шоу „STAN“ и започва да пъ-
тува заедно с нея, за да гостува на различни теа-
три и фестивали по света . „Свят/о“ е фантастич-
на приказка за възрастни, а Барнард е създателят 
на малките гумени кукли, които изобразяват 
странни гримаси и на огромната кукла, запълва-
ща голяма част от пространството . Тази игра с 
мащаба, с рязката промяна на размерите говори 
за едно въображение, заиграващо се с измерени-
ята на света ни . Много ясно личи ексцентрич-
ността, която е едно от основните изразни сред-
ства в спектакъла .

Това, разбира се, е нищожна част от всички 

сценографи, участвали в творческия процес на 
СКТ . Този съвсем малък обзор има за цел да 
пробуди читателското ви любопитство, което да 
ви отведе много по-далеч от фактите и годините 
около създаването на театъра – към личностите, 
които стоят зад бурното развитие на кукленото 
изкуство, и техните творения .

Хопчо и Тропчо, 
Столичен куклен 

театър


