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Столичният куклен театър съществува в една
парадоксална ситуация – това е мястото, където,
предполага се, малчуганите за пръв път се сблъскват
с първите примери за театрално изкуство, където
крехката фантазия засища своя глад за образи и при-
казни изживявания, но въпреки всичко остава на за-
вет от медийния и театроведски интерес.

В известен смисъл театърът се опитва да балан-
сира своята дидактична мисия и развлекателен харак-
тер, което за съжаление не му позволява да бъде акту-
ален в очите на медиите и информационната преса,
жадни днес повече за сензация и пикантни сюжети.

И въпреки всичко Столичният куклен театър, ре-
ши да излезе иззад кулисите на отредената си второс-
тепенна роля като куклено пространство и да отп-
разнува своята 65-годишнина амбициозно, дори пре-
дизвикателно!

Ще оставя тази вечна тема за смисъла и сериозно-
стта на кукленото изкуство и ще разкажа как най-
старият одържавен куклен театър в България напра-
ви събитие от своя юбилей, което този път не ми-
на инкогнито!

Ще започна от премиерата, която се превърна в
нещо като тържествен флаг, около който се движеха
всички съпътстващи инициативи – „Малките Плод-
чета“ – авторски спектакъл на Съни Сънински.

Самият факт, че Столичния куклен театър успя
да привлече един касов режисьор като име е вече из-
ненада.

Съни Сънински, който официално принадлежи към
вълната от интересни режисьори, получили куклено
образование, но практикуващи в лоното на драма-
тичния театър, след почти 20 години се връща към
детската публика! И то към най- най-малката – 3-го-
дишните, и не с някаква симпатична и забавна исто-
рия в неговия типичен условен стил, а с една мащаб-
на мега продукция!

В „Малките Плодчета“ има всичко – авторска му-
зика, текст в мерена реч, достъпен и приятен, диги-
тални ефекти, анимация, красива сценография, „цял
тир“, както се шегува Съни Съниски. Редуването на
отделните сценични моменти напомня разлистване-
то на детска книжка с цветни илюстрации, като ре-
жисьорът наистина се опитва чрез създаването на ед-
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на реалистична буквалност да въздейства по-скоро
емоционално. Сюжетът се развива почти необременя-
ван от неочаквани перипетии, фокусът тук определе-
но не е в разказа, а в случващото се на сцената, кое-
то достига до децата като визия, като усещане, ка-
то картини, не като конкретна история. Може би
само един родител, който преживява заедно с детето
си шока от тази травматична промяна на ежеднев-
ния ритъм, каквото е тръгването на детска градина,
би преоткрил познати ситуации в „Малките Плодче-
та“.

Съни Сънински определено третира темата за
приспособяването на децата, тяхното уеднаквяване
в детските институции. В кулминацията на предс-
тавлението той решава финала като в гръцките
трагедии – като по чудо нещата се нареждат по мес-
тата си, някаква свръхсила довежда до развръзка
конфликта и „оправдава“ различността, непокорно-
стта на Лимончо.

Независимо, че „Малките Плодчета“ е подаръкът,
който Столичният куклен театър прави за своята
годишнина и на своята публика, трябва да признаем,
че е изтъкан от противоречия.

От професионална гледна точка (ако има такава в
театъра) на драматургично ниво, наистина говорим
за едни много семпли задачи, реализирани наистина с

грандомански средства - мощно визуално сценографско
решение, многочислен куклен антураж, авторска музи-
ка, веща дигитална обработка.

Но детската публика определено „прегърна“ пред-
ставлението, то има изключително голям успех със
сигурност заради примамливия свят, който изведнъж
му се разкрива, когато се вдига изрисуваната завеса
(определено аналогиите с детска книжка са непрекъс-
нато търсени в цялото представление), до запомня-
щия се музикален фон, който акомпанира почти през
цялото време сценичното действие.

Ще оставя поредния казус, който ще придружава
изкуството, и особено театъра, винаги – разминава-
нето на предпочитанията и вкусовете на критика и
зрител, и ще продължа моя обзор на тържествения 4
ноември, който Столичният куклен театър избра за
официална дата на своя юбилей!

Следвайки така популярния рекламен слоган „три
в едно“, Столичният куклен театър представи съща-
та вечер нов дебют на младата авторка Мария Анге-
лова, която по артистичен начин, пред своя обек-
тив, запечатва, театрализирайки ги, взаимоотноше-
нията кукловод/кукла.

Мария Ангелова е абсолвентка на НАТФИЗ „Кр. Са-
рафов“, специалност „Художествена и приложна фотог-
рафия“ (клас на доц. Иглена Русева). Още през 2008 г., ко-
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гато реализира фотографска документална поредица,
посветена на поетапното създаване на куклените пер-
сонажи в ателиетата на Столичния куклен театър,
техният път от проект на хартия до веществено-
то им материализиране на сцена, широкият творчес-
ки диапазон и креативна чувствителност на Мария
Ангелова правят впечатление. Така три години по-
късно, директорът на СКТ Кирякос Аргиропулос й да-
ва този уникален шанс да продължи своя изследовате-
лски интерес, този път срещайки куклата с личност-
та, която всъщност Ӝ вдъхва истинския живот, а
именно Актьорът.

Фотографската изложба „Сливане“ разглежда
под един неочакван ъгъл необяснимите взаимоотноше-
ния актьор и кукла и техните метаморфози, превръ-
ща се в набор от кадри на импровизирани сюжети,
които на моменти наподобяват танц, диалог, спор,
битка, и завършва в сливане на двата свята – кукле-
ния и човешкия. Мария Ангелова се опитва да улови
сублимния момент, в който живата връзка между
тях се превръща в метафизична релация и прави от
това произведение на изкуството.

Тръгвайки от тази идея, изложбата успява да до-
бие меланхолично звучене – във фотосесията участ-
ват и ветерани на театъра, имена на кукления те-
атър, подчинили своя талант и творчески път на

своя любим куклен театър – Димитринка Цонева,
Ива Апостолова, Слава Рачева и др.

Така освен със своя артистизъм и естетски вкус,
„Сливане“ печели адмирации като прочувствен жест
на признателност и благодарност към основополож-
ниците на театъра.

В този смисъл преиздаването на актуализираното
и обновено издание на „65 години Столичен куклен
театър 1946-2011“ сложи елегантно финалната точ-
ка на вечерта.

Целият актьорски екип с летопис в ръка се опи-
та да излезе от официалната рамка на представяне на
едно ново издание - всеки с по една реплика описа ис-
торическата значимост на новия годишник, метафо-
рично претворяващ панорамен кадър на София.

Факт, който със сигурност е допаднал на офици-
алния гост на вечерта – Йорданка Фандъкова, кмет
на София. И въпреки, че Столичен куклен театър мо-
же би искаше да придаде по-светски характер на ве-
черта, рожденият му ден се превърна в едно неприну-
дено, по детски искрено и емоционално тържество,
сред безбройните букети, поздравителни писма, по-
даръци на също така многобройните колеги, прияте-
ли, съмишленици, дългогодишни партньори и предста-
вители на подкрепящи го културни институции.

Та така празнуват куклите!


