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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД КУКЛЕНИЯ ТЕАТЪР ДНЕС

ЗОРНИЦАКАМЕНОВА

След на ча ло то на 21. век по тен ци а лът на кук ле ния те а тър се про я вя ва в 
две по соки. Една та е кла си чески ят кук лен те а тър, кой то в същ ност та си 
се ос но ва ва на връз ка та на те а тъ ра с дра ма та (ли те ра тур но цен т рич на 
фор ма), а дру га та се ба зи ра на въз мож ности те на не жи ва та ма те рия на 
сце на та да фор ми ра те ат рал на из раз ност без връз ка с тек ста – тя мо же 
да се на ре че „ви зу ал на по со ка“ в раз ви ти е то му. По-пъл на пред ста ва 
за нея по лу ча ва ме при ана ло гия с дра ма тич ния те атър. Опис вай ки 
по ня ти е то „пост д ра ма ти чен“, Ханс-Тис Ле ман каз ва, че „ста ва въпрос 
дейст ви тел но за те а тър, кой то под най-раз лич ни фор ми на пуска един 
стар мо дел – мо де ла на театъранадрамата, ка то един ст вен и ос но-
во по ла гащ и кой то се де фи ни ра по  нов на чин – ка то си ту а ция меж ду 
ак тьо ри и зри те ли“1.

Вев ро пейска та кук ле но-те ат рал на прак ти ка след 90-те го ди ни на 20. в. 
се про ме ня фор му ли ров ка та на по ня ти е то „кук ла“. Все по-често се 
го во ри за кук ла та ка то част от по-ши ро ко об х ват но то по ня тие сцени-
ченобект (performingobject). Това по ня тие е въ ве де но за пръв път от 
Франк Про шан, за да оз на чи „ма те ри ал ни об ра зи на хо ра, жи вот ни и 
ду хо ве, ко и то са съз да де ни, пред ста ве ни и ма ни пу ли ра ни в на ра тив-
но или дра ма тич но пред став ле ние“2. От днеш на глед на точ ка кук ла/
сце ни чен обект мо же да бъ де все ки при съст ващ ху до жест вен или 
до ри ready-made про дукт на сце на та, кой то е под ло жен на ожи вя ва не 
и оду ше вя ва не, под чи нен на ху до жест ве на идея, как то и все ки пред-
мет, ма те ри ал, ма те рия, част от не жи ва та сре да, от прост ран ст во то, 
от тя ло то, на кой то е прив не се но опре де ле но от но ше ние от стра на 
на тво реца. Имен но то ва на ла га в ня кои стра ни кук ле ни ят те а тър да е 
при чис лен към те а тъ ра на ани ма ци я та, ко е то из мест ва вни ма ни е то от 
су бек та (кук ла та) към дейст ви е то (ани ма ци я та) и от но ше ни е то меж ду 
ак тьор и не жи ва среда.

1 Ле ман, Ханс-Тис. Ин тер вю на Ан ге ли на Ге ор ги е ва. – Литературенвестник, 
XVII, 1, 10–16.01. 2007, с. 8.

2 Bell, John. Puppets, Masks, and Performing Objects at the End of the Century. – 
In: A TDR Book. London, 2000, p. 5.
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То ва раз ши ря ва не в по ня ти е то е ба зис но за кук ле но-те ат рал но то пред-
став ление. След ка то кук ле но-те ат ра лен пер со наж мо же да бъ де и сце-
нич на та кук ла, но и все ки обект или ма те рия, гра ни ци те на кук ле ния 
те а тър съ що се раз ши ря ват към жан ро ве те обектентеатър, театър
наматериала или до ри дигиталенпърформанс. Същест ву ва спор меж-
ду те о ре ти ци те до кол ко те зи но ви фор ми мо гат да бъ дат при чис ля ва ни 
към кук ле но-те ат рал но то из куст во, за що то в тях „лип с ва кук ла“3. Тъй ка то 
твор ци те, ко и то се за ни ма ват с ек с пе ри мен ти в та зи по со ка имат пре-
ди шен опит в сфе ра та на тра ди ци он ния кук лен те а тър, то те мо гат да се 
при е мат ка то не го ви най-но ви прояви.

Съв ре мен ни те дости же ния да ват въз мож ност на кук ле на та идея да раз-
ши ри сво е то прак ти ческо при ло же ние и да на пус не гра ни ци те на те ат-
рал но то пред став ление. След 2000 г. раз ви ти е то на но ви те тех но ло гии 
въз дейст ва вър ху съз да ва не то и ки не тич ни те ме ха низ ми на кук ли те/
обек ти те, как то и на тях но то ху до жест ве но пла си ра не в ки но то, те ле ви-
зи я та и ви де о игри те. „За от но си тел но крат ко вре ме кук ле но то из куст во 
3 Виж и Ми ла но ва, Ми лена. Театъ рът на ма те ри а ла и не го во то място спря мо 

кук ле но то из куст во. – Кукларт, 2014/8, 9.

„Де во лю ция“ – реж. П. Па шов-син, Те а тър Ате лие 313, 2011
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се тран с фор ми ра от мар ги на лен и пре неб рег ван жанр за дет ско или 
на род ност но пред став ле ние в не раз дел на част от съв ре мен ния те а тър, 
ки но и те ле ви зия.“4 Та зи въз мож ност е из ра зе на в ди на мич ния мо дел, 
кой то обоб ща ва ви до ве те кук ле ни обек ти в т. нар. „кук ле но дър во“5 
на аме ри кан ския те ат ра лен из с ле до ва тел Сти вън Каплин. Той об х ва-
ща и кла си чески те кук ли (ма ри о нет ни, ръ ка вич ни), но и най-съв ре-
мен ни те ани ми ра ни обек ти (на ре че ни още ди ги тал ни и вир ту ал ни), 
ко и то съ щест ву ват в опос ред ст ва на сре да, т. нар. „ме дий ни кук ли“, 
опи са ни под роб но от Джи на Пав ло ва: „Ме дий на та кук ла пред став ля-
ва или ком пю тър но-гра фич на ри сун ка, или три из мер на ма те ри ал на 
кук ла, пре не се на в ди ги тал но то прост ран ство. Обра зът ѝ е из чистен от 
ак тьор ско то при съст вие, го во рът ѝ е то зи на ак тьо ра оз ву чи тел, дви-
же ни я та ѝ се зах ран ват от дви же ни я та на ак тьо ра в ре ал но вре ме“6. 
Таки ва при ме ри има в stop-motion ани ма ци я та, при ани мат рон ни те 

4 Kaplin, Stephen. A Puppet tree. A model for the field of Puppet Theatre. Cam-
bridge, 2000, p. 18.

5 Виж: https://muse.jhu.edu/article/32951/figure/img01.
6 Пав ло ва, Джина. Есте ти чески про ек ции на те ат рал на та кукла. Изд. „Гея 2000“. 

С., 2015, с. 81.

„Кра ят на зе ми те“ – ком па ния „Фи лип Жен ти“, Фран ция, 2005
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кук ли, при кук ли те, съз да де ни с ме то да на ком пю тър на та ани ма ция, и 
дистан ци он но ма ни пу ли ра ни те обек ти. Stop-motion(stop-action) ани ма-
ци я та e най-раз про ст р а не на, ка то ед на от раз но вид ности те ѝ е т. нар. 
пластилиненаанимация (claymotion). Тя пред став ля ва зас не ма не на 
по ре ди ца от ста тич ни про ме ни и сгло бя ва не то им в еди нен дви жещ се 
образ. Аниматроннитекукли (зад виж ва ни дистан ци он но или ро бо ти) 
се ани ми рат и вза и мо дейст ват с оста на ли те обек ти в ре ал но вре ме, 
съз да вай ки вир ту а лен об раз, а ме ди я та опос ред ст ва въз при е ма не то 
на случ ва що то се.7 Дру га по доб на съв ре мен на тех но ло гия, ко я то чер пи 
вдъх но ве ние от кук ле на та ани ма ция, съ че та на с ди ги тал но то раз ви тие 
и ком пю тър на та ани ма ция, е motion capture тех но ло ги я та, бук вал но 
пре ве де но ка то хващаненадвижението. Тази тех но ло гия се пости га с 
об ли ча не или поста вя не на спе ци ал ни тран с ми тър ни де тек то ри вър ху 
ста ви те на чо веш ко то тя ло, за да се пре съз да де вър ху екран и в ре ал но 
вре ме дви же ни е то на обекта.

Ви дях ме до къ де мо же да стиг не вли я ни е то на тех но ло ги я та по ли ния на 
ма ни пу ли ра не то на кук ле ни те обек ти в ки но то и те ле ви зи я та, но ди ги-
тал но то е спо соб но да се внед ри и в са мо то пред став ле ние, напри мер 
в performance animation (ани ма ци он но пред став ле ние) – „ди ги тал но 
кук ло вод ст во, ко е то ожи вя ва ге ро и те чрез кон т ро ли ра не вреалновреме 
на три мер ни ком пю тър ни фи гу ри с по мощ та на ин те ли ген тен соф ту ер“8.

Раз лич ни те упот ре би на кук ла та ка то сце ни чен или ки но о бект, ко и то 
бя ха из б ро е ни до тук, се опре де лят от фак та, че кук ла та са ма по се бе 
си е не ут рал но сред ст во, ко е то ожи вя ва в ръ це те на кук ло во да и обек-
ти ви ра ре жи сьор ски те на ме ре ния, ка то пред ла га раз лич ни под хо ди за 
им п лан ти ра не в спек та къ ла, те ле ви зи он но то пре да ва не, ки нопро дук-
ци я та, ком пю тър на та игра.

Мо жем да обоб щим, че след 90-те го ди ни на 20. в., ка та ли зи ра ни и 
от бър зия тех но ло ги чен напре дък, кук ла та и кук ле ни ят те а тър за поч-
ват да тър сят свое са мосто я тел но раз витие. Както кук ла та раз ши ря ва 
сво и те въз мож ности във вир ту ал ни те про я ви9, от дел но от сце на та, 
та ка и кук ле но-те ат рал но то из куст во за поч ва да ек с пе ри мен ти ра със 

7 При мер за пол з ва не на ани мат рон ни кук ли е фил мът на Джим Хен сън „Ла-
биринт“.

8 Пав ло ва, Джина. Цит. съч., с. 68.
9 Виж и Kaplin, Steven. Op. cit., р. 18.
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своя доско ро най-ва жен и ле ги ти ми ращ го ат ри бут и та ка дости га до 
обек т ния те а тър и те а тъ ра на ма те ри а ла (обоб ще ни в тер ми на визу-
алентеатър). Театъ рът на ма те ри а ла в чист вид не се опи ра вър ху 
пи са ния текст и скъс ва със стре ме жа към из веж да не на смис ли от него. 
Осно вен из точ ник на сми съл са ма те ри я та, ма те ри а лът и ви зу ал ни те 
об ра зи, ко и то те мо гат да ге не ри рат, и за то ва се въ веж да по ня ти е то 
визуалнадраматургия. Този тип те ат рал ни тър се ния се за ни ма ват с 
ма те ри а ли зи ра не на вът реш ния жи вот или с про я ва та на раз лич ни 
от но ше ния меж ду пер со на жи те, но чрез не ут рал ния обект на сце на та 
(кук ла та). Към ви зу ал ния те а тър би ха мог ли да бъ дат при чис ле ни и 
при ме ри от те а тъ ра на сен ки те, му зи кал но-рит мич ни те спек так ли с 
ав тен тич ни пред ме ти и при ме ри от прак ти ки, уста но ви ли се още през 
60-те го ди ни на 20. в. Огром на та раз ли ка меж ду тях и съв ре мен ни те 
ви зу ал ни тър се ния на твор ци те10 е в то ва, че те а тъ рът на ма те ри а ла 
е по-аб ст рак тен и е ви зу ал на сме си ца меж ду пан то ми ма, хо ре огра-
фи ра ни дви же ния, дра ма ти чен те а тър, танц, цирк, акро ба ти ка, а пос-
ла ни я та пре съз да ват „дви же ни я та на ду ша та“, чув ст ва та, лю бов ни те 
от но ше ния, страст та, тъ га та, ма ни и те, ре ди ца фик са ции, фруст ра ции, 
стра хо ве, обоб ща вай ки сим во ли и ме та фо ри та ка, че да но сят в тъл-
ку ва ни е то си до сег с дъл бо чин ни об ра зи, ар хе ти пи, не съз на тел ни или 
съ но по доб ни ре ал ности. Разли чен е ме то дът на ра бо та при съз да ва не 
на пред став ле ни е то – за поч ва се от опи ти с ма те ри а ла, кой то раж да 
об ра зи те, и ед ва след то ва се из граж да дра ма тур ги я та (тя се раз би ра 
в ши ро кия сми съл ка то кон ст рук ция). От зна че ние е вя ра та на кук ло-
во да ани ма тор в не жи ва та ма те рия, „де ле ги ра не то на вни ма ние“11 и 
во де ща та яр ка ви зу ал ност. Най-често пред став ле ни е то се ос но ва ва на 
от дел ни ми ни а тю ри и не се тър си еди нен сми съл, т.е. от па да тра ди ци-
он ни ят про цес на съз да ва не на спек та къл, кой то за поч ва с ре пе ти ции 
на ма са, дейст вен ана лиз на тек ста и ре жи сьор ска кон цеп ция, ко я то да 
обек ти ви ра по ин те ре сен и ори ги на лен на чин тек ста чрез ак тьор ско то 
из пъл нение. Освен то ва ре цеп тив на та стра те гия е съв сем раз лич на и 
цел та не е сю же тът да бъ де тъл ку ван един ст ве но през ло ги ка та; по-ско-
ро об ра зи те дейст ват на ар хе тип но ни во и пред став ле ни е то се случ ва 

10 Напри мер тър се ни я та на френ ския ре жи сьор Фи лип Жен ти и не го ва та ком-
пания.

11 По ня ти е то е за е то от ин тер вю с ак т ри са та Ми ле на Ми ла но ва за це ли те на 
ста тията.
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ка то ин ди ви ду ал но пре жи вя ва не за зри те ля в за ла та. В та зи плоскост 
мо жем да раз гра ни чим кла си чески и ек с пе ри мен та лен кук лен те атър. 
При пър вия има ед ноз нач ност на връз ка та дра ма тур гия – спек та къл – 
ре цеп ция и спек та къ лът е съз да ден, за да „про че те“ по ин те ре сен и 
адек ва тен на чин дра ма тур ги я та, ко я то се раз би ра в тяс но зна че ние 
ка то текст за те а тър или пи е са, и то пред по ла га ща участи е то на кук лен 
пер сонаж. За ек с пе ри мен тал ния кук лен те а тър е ха рак те рен ак цен тът 
вър ху от но ше ни е то тво рец – не жи ва ма те рия, ко я то мо же да е при-
ро ден или фаб ри чен ма те ри ал, мо же да е те ма, да е текст или дру го; 
пред став ле ни я та са из гра де ни на етю ден прин цип ка то от дел ни ми-
ни а тю ри и често са поч ти без ду ми, са мо със се ри оз но му зи кал но и 
свет лин но офор м ле ние, и съз да ват впе чат ля ва щи в ма щаб ност та си 
вну ше ния и ме та фори. Те не под ле жат на ед ноз нач но тъл ку ва не, а то 
се случ ва чрез асо ци а тив ния по тен ци ал на пред ло же ни те об ра зи на 
ба за та на ин ди ви ду ал но то пре жи вя ва не и опитност.

„you & me“ – ав тор Ф. Фра се то, ком па ния Mummenschanz, Швей ца рия, 2016
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Накрая, за ед но с Ти на Би кат мо жем да обоб щим, че „ду ма та кукла все 
още оз на ча ва за мно го хо ра ма ри о нет ка или ръ ка вич на кук ла, из пол з ва-
на, за да се раз ка же проста исто рия за деца. Терми нът визуалентеатър 
да ва мно го по-истин ска идея за при ро да та на то зи вид из куство. Кукли те 
мо гат да про из ве дат ин те лек ту а лен, по ли ти чески и емо ци о на лен удар, 
доста тъч но фин за по ве че то дет ски пред став ле ния, но и се ри о зен и мо-
щен в те а тъ ра за въз раст ни“12.

12 Bicat, Tina. Puppets and performing objects. The Croword Press. Marlborough, 
2007, р. 7.
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