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– Не е ли изненадващо, че след
толкова много години Съни Съ-
нински поставя куклена поста-
новка за най-малките?

– Това всъщност е най-голяма-
та изненада, че е за най-малките.
Направих тази постановка, без ни-
какви амбиции, просто исках да
направя нещо за най-малките, защо-
то разбрах какво е да правиш кук-
лен театър за деца, eдва след като
направих над 50 постановки за въз-
растни. Първоначалните ми идеи
за куклен театър бяха екстравага-
нтни, авангардни, но те в никакъв
случай не са били за деца, просто
са показвали колко съм умен,
хитър, ловък, демонстрирали са
желанието ми да се докажа в тези
среди. Сега просто искам да напра-
вя един спектакъл, на който да се
радват децата, истински да му се
радват. Сега искам да представя и
една нова естетика на хиперреа-
лизъм, която мисля, че липсва то-
тално в момента. Едно тригодиш-

но дете няма нужда от условнос-
ти, според мен, то има нужда от
създаване на една база данни на ре-
алността. И хиперреалността
отново е една условност за те-
атъра. Точно затова реших да нап-
равя една постановка, която да
прелива от картинката и музика-
та, да са по-малко философията и
тежките мисли на режисьора. Тук
има една много по-простичка
мисъл: това е чарът всяко дете да
бъде различно и към него трябва да
подхождаме различно. Малкият ми
опит с моите деца ме накара да
прогледна за тази истина.

– Малък опит?
– Много малък - едното ми де-

те е на 3 години, а другото - на 5.
Доста късно се реших на тази
стъпка.

– Коя? Да поставяте за деца
или да имате деца?

– Да имам деца. И това ми от-
вори една нова възможност - да ви-
дя кукления театър в неговата
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сладост. И затова реших, че тряб-
ва да направя такъв тип спек-
такъл.

– Определено се чувства нов
стил и начин на работа. Вие сте
режисьор, който работи повече
с детайла, с условността, воде-
ща е идеята. Докато в новия ви
спектакъл „Малките плодчета“
всичко е много буквализирано,
все едно разгръщаш шарена книж-
ка...

– Даже бих казал, че постанов-
ката е организирана на кинематог-
рафичен принцип – създава се една
нова реалност с условни знаци, не
с детайли, за да не се налага на мал-
чуганите да доизграждат образи-
те. Те трябва да получат базата,
те трябва да получат основата за
света, те искат да виждат истин-
ски ябълки, да видят истински
столове. Е, как вече ще бъдат из-
ползвани, в каква сюжетна линия,
това вече е друг въпрос, но да им
създавам въображение върху база,
която те нямат, ми се видя не-
нужно. Реших да тръгна оттам.
Затова голямата изненада е, че аз
правя нещо за 3-годишните. Но го
правя така, че могат да го гледат
и 300-годишни, т.е. в спектакъла
ще има приказност, хиперреалис-
тичност, един детайл в многоти-
ята, който ще е забавен както за
едните, така и за другите! Ти от-
варяш сцената и попадаш в друг
свят – реален, толкова реален, че
детето да ти повярва. Освен то-
ва кажете ми в момента дали де-
тето може да види някъде другаде
толкова пищен театър, освен в
общинска структура? Много са
малко театрите, които в момен-
та могат да си позволят такова
нещо. Омръзна ми с два парцала и
две невзрачни куклички да правим
куклен театър. Това не е куклен
театър! Аз лично видях, че моите
деца, а покрай тях започнах да наб-



28

людавам и другите деца, имат нуж-
да и от такъв театър. Затова ис-
ках да направя един пищен, но не
агресивен театър. Аз го наричам
„театър на ангелите“ – без агреси-
ята, без виковете, без насилието.
Един абсолютно внимателен те-
атър към децата, затова съм го на-
рекъл „театър на ангелите“. Всеки
един вик на актьорите може да из-
гони притаените ангели в салона.
Това ми се струва също фундамен-
тално. Разбира се, това са моите
намерения, доколко съм успял - ще
разберем по това колко продължи-
телен живот ще има представле-
нието на сцената на Столичен
куклен театър. Дали децата ще го
приемат така както очаквам.

– Текстът на вашия сценарий
е в мерена реч?

– Текстът е една странна ком-
бинация от мерена и немерена реч.
Той е съвсем малко, важна е исто-
рията, тя тече като разказване на
приказка, на няколко пъти се чува
гласът на разказвача, но децата ще
оценят картинката, музиката,
взаимоотношенията и може би ще
преживеят срещата с един друг
свят. Целта ми е те да се припо-
знаят. В запазените техни фрази:
„не искам“, „не искам това, не ис-
кам онова“ и в онова, което виж-
дат непрекъснато – как ние, възра-
стните, се опитваме да пречупим
това отрицание. Има едни Лимон,
който често казва, че „не иска“ и
една сюжетна линия с консервния
цех. Консервите взимат всяко
плодче, което „не иска“. Но, така
или иначе, историята приключва с

щастливия край: Лимонът не бива
затварян в консерва, защото той
просто не става за консерва, ни-
кой не прави компоти от лимони.
И се оказва, че към Лимона просто
трябва да има особен подход, него-
вият чар е именно в неговата раз-
личност и неповторимост. Не
трябва да се опитваме да вкарва-
ме в някаква рамка различното де-
те. Това е моето скромно и малко
послание към родителите! А деца-
та просто ще видят едни свой
ден на сцената, ще видят как и
други плодчета-дечица ходят на
детска градина, и че там не е ни-
как лошо, там е забавно, ще видят
един подобен на тях дребосък, кой-
то казва „не искам“ и какво ще му
се случи, ако продължава така. То
не се случва в действителност,
то е само една предполагаема ме-
тафора. Аз всъщност съм схемати-
зирал взаимоотношенията, рабо-
тейки основно върху визията.

– Включвате и елементи на
анимация, звучи авторска музи-
ка?

– Да. Наблегнато е много сери-
озно на три неща – визия, музика и
взаимоотношения, т.е. текстът в
случая отстъпва на действието,
защото действието е изключител-
но ясно. Това не е фестивално
представление, няма за цел да пече-
ли награди, нямам амбицията да
създадем някакъв фестивален бум.
Но въпреки това съм се опитал да
естетизирам една хиперреалност,
която досега не съм виждал в кук-
ления театър. На сцената има над
70 консервни буркана, 250 плода,
дървения, часовници, врати. Една

мегапродукция за деца, но с усеща-
нето, че гледаш филм, с уговорка
обаче, че постигаме не формата на
киното, а естетиката. Толкова
реална, че създава усещането за ис-
тински свят.

– Тази консервена фабрика не
е ли някаква алюзия за тотали-
тарното време?

– Консервената фабрика съще-
ствува и днес. Това е страхът, че
можеш да направиш впечатление.
Напоследък хората не искат да
правят впечатление. Тя е една въп-
росителна към родителите. За де-
цата, това е поредната заплаха. Те
са плодчетата, а родителите са
консервите. Те естествено ще си
вземат някаква поука, ще усетят
иронията със съвремието, но не
съм искал да наблягам на това.
Много деликатно са поднесени те-
мите. Това е стереотипното мис-
лене, желанието да бъдеш такъв,
какъвто изисква обществото,
предразсъдъците какво трябва и
какво не трябва. Отношението
към собствените ни деца не бива
да се ръководи от тях!

– „Тествахте“ ли върху
собствените си деца, дали сте
успели?

– Разбира се. Получава се. Те ся-
дат и буквално поглъщат всичко
от сцената – то е ново, голямо за
тях, важно е дори, че е статично!
По някакъв начин е близко до фил-
мите, които гледат, но в същото
време е и много различно. Аз през
цялото време гонех и обем. За то-
ва използвахме и различни видове
кукли – явайки, маски, има и цяла
кукла. Има анимация, много диск-
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ретна и подчинена на киноформа-
та на постановката. „Малките
плодчета“ започват почти като
филм. Затова опитахме куклите
на плодчетата да ги реализираме
като маски, обли маски, те са по-
скоро като глави и използваме те-
лата на актьорите, които доби-
ват една много по-ярка и обемна
експресивност. Всички кукли при-
тежават една плътност, харак-
терна именно за кинематографич-
ната естетика.

– Завръщането ви към кукле-
ния театър за деца се оказва ед-
но сериозно предизвикателство?

– Не само, че се предизвиквам,
но и търся онова, което не зная.
Този път провокацията ми да се
опитам да доближа мисленето на
едно дете, да сляза, грубо казано, на
неговото ниво. Много е сложно, аз
осъзнах, че съм забравил какво е да
си 3-годишен! Те искат други све-
тове! Те не искат условности, те
искат реални светове, приказни!

– Чудовища!
– Да, обичат страшното, за-

щото го опознават, обичат запла-
хата, защото тя е мотив да се

развиват, но само тогава, когато е
направено като наистина. Много
време ми трябваше да стигна до
тези идеи! Трябва да научиш деца-
та да живеят и театърът може
да постигне това, защото той не
е само забавление, той има своята
образователна мисия! В този свой
спектакъл давам едно индирекно
усещане на децата за значимите
ценности, за усещане за цвят, за
дърво. Не случайно от 16 години
правя образователен театър и ра-
ботя с над 20 училища в София.
Едва сега обаче открих, че те-
атърът е учител на живот. Зато-
ва и много време не се решавах да
дойда и да поставям в Столичен
куклен театър, въпреки че дирек-
торът Кирякос Аргиропулос вина-
ги, когато е имал повод, ми е отп-
равял покана.

– Този път поводът е тър-
жестен - Столичен куклен те-
атър празнува своя 65-годишен
юбилей!

– Да. Столичен куклен театър
избира нещо наистина подходящо
и което отдавна не е правил - ед-
на куклена мегапродукция за деца!

Такова нещо може да се роди само
в Столичния куклен театър – та-
зи пищност, която например не
всяка куклена формация, особено
частна, може да си позволи. Тук се-
тивата на децата непрекъснато
преливат в нови преживявания и
картини от сцената. А и ми се
струва, че една частна структура
няма необходимия капацитет – и
финансов, и творчески и т.н. да ре-
ализира подобно нещо. Така, че за
65-годишнината това е един много
изненадващ ход – уж, без амбиция, а
всъщност много амбициозен!
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– Isn't it surprising that so many years later Sunny
Suninski staged a puppet performance for the youngest
audience?

– That is the greatest surprise, that it is for the
youngest. This performance had no ambition. I just want-
ed to do something for the youngest because I realized what
it means to make puppet theater for children only after I
had created more than 50 performances for adults. Initially
my ideas of the puppet theater were extravagant and avant-
garde, but were certainly not for children. They just demon-
strated how smart, witty and agile I was and my desire to
prove myself in those circles. Now I just want to make a
performance that will make children happy, truly happy.
Now I also want to promote a new aesthetic of hyper-real-
ism that I believe is totally missing. A three-year old child
does not need conditionality, if you ask me; she just needs
to create a database of reality. And hyper-realism is condi-
tionality when it comes to the theater. That is why I decid-
ed to make a performance that springs out of the picture

and the music and has less of the director's heavy thoughts
and philosophy. The idea is quite simple: the charm of
every child is in its difference and we should approach her
in a different way. My minor experience with my own chil-
dren helped me open my eyes for this truth.

– Minor experience?
– Minor indeed – one of my children is 3 and the other

is 5. It took me quite some time before I decided to take
this step.

– Which one? To make performances for children or
to have children?

– To have children. This opened a new opportunity for
me – to experience the puppet theater in its sweetness. That
was why I decided to produce this type of performance.

– This is definitely a new style and manner of work.
You are a director who is more focused on detail, on
conditionality. The leader is the idea. While in your new
performance „Little Fruits“ everything is very literal, as
if one is reading a book with bright pictures...

About the theater of angles - 
non-aggressive, hyper-realistic and
non-festival performance ìLittle Fruitsî
Silvia Hristova talks to director Sunny Suninski 


