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NEW KIDS ON THE BLOCK – НОВИТЕ 
ДЕЦА НА КУКЛЕНИЯ ТЕАТЪР

МИХАИЛБАЙКОВ

Съ щест ву ва ед на осо бе на труд ност да уло виш не що, чи я то при ро да е 
не у ло ви ма, ефи мер на, уми ра ща в ми га, в кой то се раж да, но и при ро-
да, ко я то се раз ви ва и про меня. Театъ рът съ дър жа в се бе си име но та зи 
па ра док сал ност, ко я то го пра ви та ка сло жен за „зас не ма не“. Какво то и 
да ка жем за те а тъ ра днес, то има опас ност да не е докрай ва лид но ут ре, 
но то ва не от ме ня не об хо ди мост та ни да сле дим как во го въл ну ва, как во 
прив ли ча ин те ре са му, къ де е фо ку сът му и кои са ду ми те на днеш ния 
ден, с ко и то си служи.

Те а тъ рът ка то вся ко жи во из куст во расте и при е ма но ви форми. Поня ко-
га та зи про мя на ста ва не у сет но, друг път – вън ш ни фак то ри участ ват в 
ме та мор фо за та му. Поня ко га про це си те са свръх бав ни и често из г леж да 
та ка, все ед но е в застой – лип с ват но ви фор ми, име на, идеи и ка то че ли 
всич ко е доб ре ре цик ли ра на ста ра по е тика. Друг път един спек та къл или 
тво рец мо же да от к лю чи въл на от про ме ни, да вдъх но ви це ли еки пи да 
про ме нят по со ка та на сво я та ра бота. Какъв то и да е пъ тят оба че, на ша е 
от го вор ност та да ре гист ри ра ме про це си те и яв ле ни я та в съв ре мен ния 
те а тър, да тър сим раз би ра не за не го во то ак ту ал но състо я ние ка то сбор 
от ху до жест ве ни, тех но ло гич ни и со ци о кул тур ни прак тики.

В след ва щи те ня кол ко стра ни ци ще се опи там да напра вя ня кол ко бър зи 
„по ла ро ид ни сним ки“ на оне зи ли ца от съв ре мен ния бъл гар ски кук лен 
те а тър, ко и то счи там за важ ни на то зи етап. Бързо то им про я вя ва не ще 
ни да де пред ста ва за то зи ина че не я сен, или как то го на ре кох ме по-го ре, 
ба вен про цес на прид виж ва не на те а тъ ра, кой то често ни да ва усе ща не-
то, че ни що (ко е то да си стру ва) не се случ ва. А често то ва е всич ко, от 
ко е то има ме нуж да – да ви дим хо ра та и тех ни те ли ца, да раз поз на ем 
ра бо та та им и да ги си ту и ра ме в кон тек ста на но во то вре ме, на те ат рал-
на та си ту а ция, в ко я то би туват.

Ма кар и да има гра ни ци, в ко и то да се раз по ла га, те а тъ рът ка то та къв, 
до ри и то зи в Бъл га рия, оста ва твър де ши ро ко по ня тие, ко е то изиск-
ва сво е то вре ме, за да се от кро ят в дъл бо чи на настъ пи ли те про мени. 
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„Ост ро вът на съкро ви ща та v. 1.0.“ – Р. Сти вън сън, реж. Е. Йор да нов,  
Мал ка те ат рал на ком па ния, 2018
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Тук ще се спра са мо на ня кои от тях, и то в по ле то на кук ле ния те а тър, 
кой то има не об хо ди мост та да го во ри за се бе си точ но в то зи мо мент и 
то ва ли чи през ре пер то ар ни те ре ше ния, име на та и еки пи те, ко и то цир-
ку ли рат по сце ни те у нас.

Ко га то ста ва ду ма за про ме ни, най-често те са свър за ни с ня как ва но ва 
въл на, ко я то се вмък ва в систе ма та, съз да вай ки кон цен т рич ни кръ го ве 
в ина че бла тистия кон текст на раз ви тие на кул ту ра та и ней ни те пот ре би-
тели. Имен но бла го да ре ние на тях и тях но то дви же ние до нас дости гат 
треп те ни я та, ко и то да ват мно го по ве че на деж да за про мя на в те а търа.

Сред но ви те име на, ко и то нав ли зат мощ но в кук ле но-те ат рал ния свят 
със сво и те идеи, есте ти ка и твор чески пред по чи та ния, ще от кроя те зи на 
Ели ца Пет ко ва, Ива Ги ко ва и Ивай ло Ни колов. Важно е да от бе ле жим, че 
през по ве че то вре ме те при съст ват за ед но на сце на та, съз да вай ки он зи 
поч ти за дъл жи те лен ко ла бо ра ти вен про цес в кук ле ния те а тър меж ду 
ре жи сьор и сце нограф, на кой то се кре пи доб ри ят спек такъл. Ето за що 
по я ва та на но ви ли ца, ко и то да про дъл жат та зи ус пеш на прак ти ка след 
тан де ма Ве сел ка Кун че ва – Ма ри е та Го ло ме хо ва, е са мо по се бе си съ-
би тие, ко е то тряб ва да мар ки раме.

Сту дент на доц. Пе тър Па шов, Ели ца Пет ко ва за вър ш ва ре жи су ра за 
кук лен те а тър в НАТ ФИЗ и още с дип лом ния си спек та къл „Про да де ни ят 
смях“ от Джеймс Крюс пра ви яр ко впе чат ление. Силни и сме ли ре жи-
сьор ски ре ше ния, ко и то ста ват че ти ми за пуб ли ка та; доб ра ра бо та с 
ак тьо ра, в чи е то по ве де ние на сце на та ли чи про веж да не то на за да ча та; 
яс но раз че те на пар ти ту ра на кук ла та и връз ка та меж ду нея и ак тьо ра, 
и не на пос лед но място – спо соб ност да ге не ри ра око ло се бе си екип 
от съпри част ни на иде и те ѝ хо ра, ко и то да ѝ вяр ват и след ват по со ка та, 
ко я то е из б рала. Това са са мо част от уме ни я та, ко и то при те жа ва в та зи 
съв сем се га за поч ва ща про фе си о нал на ка ри е ра. В пос лед ва ли те три 
спек та къ ла – „Стра на та на Оз“ по Ли ман Франк Ба ум в Сто лич ния кук лен 
те а тър, „Джел со ми но в стра на та на лъж ци те“ по Джа ни Ро да ри и „Али са 
в стра на та на чу де са та“ по Лу ис Ка рол в Дър жа вен кук лен те а тър – Ста ра 
За го ра, Ели ца Пет ко ва за паз ва ин те ре са към го ле ми те ав то ри, ус пя вай ки 
да на ло жи в сво я та ра бо та две не ща: соб ст вен про чит на дра ма тур ги я-
та, ко я то често тър пи се ри оз ни из ме не ния от ори ги на ла, но без то ва да 
на кър ня ва ав тор ст во то на тек ста, и ви зу ал на по е ти ка, ко я то при съст ва в 
спек так ли те ѝ ка то от ли чи те лен код. Това, как то и дош ли ят през 2017 г. 
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„Икар“ за „Джел со ми но“ за най-до бър спек та къл са по ве че от доста тъч ни 
ус ло вия, за да от че тем при съст ви е то ѝ в кук ле ния ре пер то ар и да си да-
дем смет ка за оно ва, от ко е то но ви те име на в бъл гар ска та поста но въч на 
прак ти ка се въл нуват. Как те зи ре ше ния вли я ят на раз ви ти е то на кук ле-
но-те ат рал ния афиш – те пър ва ще наб лю да ва ме в исто ри чески план, 
тъй ка то от сто я ни е то от тех ни те пре ми е ри до днес е твър де къ со, за да 
ни поз во ли де тай лен ана лиз на вли я ни е то, ко е то имат вър ху пуб ли ки те 
в гра до ве те, в ко и то се случват. Сега мо жем да ви дим сил ния ин те рес, 
кой то спек так ли те ге не ри рат, и тук съв сем ня мам пред вид спе ци ал но 
пъ ту ва щи те уче ни ци от съ сед ни на Ста ра За го ра гра до ве, дош ли да ви дят 
те зи две поста новки. По-важ на за мен оста ва ре ак ци я та, ко я то де ца та 
на но во то вре ме имат; как тях на та пред ста ва – та зи на ро де ни те след 
Ми ле ни у ма, ре зо ни ра с но вия про чит на кла си ка та, напра вен от на ши те 
New Kids on the Block – де ца та на 90-те, ко и то се га пра вят сво и те пър ви 
ус пеш ни по ле ти в есте ти ка та на т. нар. „кук лен те атър“.

Тук е мо мен тът да спо ме на и име на та на друг зна чим за съв ре мен ния 
те а тър ду ет – то зи на Ива Ги ко ва и Ивай ло Ни колов. Двама та сце ногра-
фи, ко и то съ що за вър ш ват Те ат рал на та ака де мия в Со фия, в кла са на 

„Али са в стра на та на чу де са та“ – Л. Ка рол, реж. Ел. Пет ко ва, сце ногра фия и 
кук ли: И. Ги ко ва и И. Ни ко лов, ДКТ – Ста ра За го ра, 2018/19

©
 Ф

о т
ог

ра
ф 

Ге
р г

а н
а 

Д
а м

я н
ов

а

ПРОМЕНИТЕ В ТЕАТРАЛНАТА СИТУАЦИЯ



103

проф. Ма йя Пет ро ва, от дав на са над ско чи ли не об хо ди мост та си да ра-
бо тят са мо в сфе ра та на кук ле ния те а тър, ма кар кук ли те, ко и то съз да ват, 
да са по ве че от юве лирни. Тяхна та ра бо та е доб ре поз на та в пос лед ни те 
спек так ли на Сто лич ния кук лен те а тър – „Кар л сон“, „Аве ню Q“, „Прин-
це са та и сви на рят“, как то и в спо ме на ти те ве че съв мест ни про ек ти с 
Ели ца Пет ко ва – „Джел со ми но…“, „Али са…“, „Про да де ни ят смях“ и „Бя ла 
при каз ка“, но за ед но с то ва тя е из бор и за сце нограф ски те ре ше ния в 
спек так ли те на го ле ми те и ут вър де ни ре жи сьо ри ка то Мар га ри та Мла-
де нова. Пока ни те да ре а ли зи рат „Чо ве кът, кой то иска ше“ по А. П. Че хов 
в МГТ „Зад ка на ла“, „Кав каз ки ят те бе ши рен кръг“ по Б. Брехт в Дра ма-
тич ния те а тър във Вар на или „Про да де но“ по „Виш не ва гра ди на“ от  
А. П. Че хов в Учеб ния те а тър на НАТ ФИЗ ле ги ти ми рат тях но то при съст вие 
в бъл гар ския те а тър ка то зна чи мо и устой чиво. Те по каз ват кол ко тън ка 
всъщ ност е гра ни ца та меж ду сце нич ни те из куст ва та и кол ко та лан тът не 
приз на ва кли ше та, в ко и то да по би ра сво е то майстор ст во. И ня ма как 
да е дру го, ко га то ви диш ма ща ба, с кой то ра бо тят, без зна че ние от го-
ле ми на та на сце на та; ко га то от че теш ек с пре сив ност та на кук ли те, ко и то 
съз да ват, или де тай ли те в костю ми те към тех ни те пред став ления. Ива и 
Иво (как то често мо жем да чу ем да ги на ри чат в гил ди я та) ви на ги ус пя ват 
да из пъл нят Пър вия за кон на кук ле ния те а тър – да оду хот во риш не жи ва та 
ма те рия; тък мо за ра ди то ва в ра бо та та им ли чи про фе си о на лиз мът, но 
за ед но с то ва и лю бов та към оно ва, ко е то пра вят – доста тъ чен ар гу мент 
за поста нов чи ци те, ко и то ги из би рат в еки пи те си.

Про мя на та в те а тъ ра, за ко я то го во рим днес, за поч ва от ре а ли зи ра не то 
на из бо ри ка то тези. Кога то един млад ре жи сьор из бе ре за свой ху дож ник 
на спек та къ ла съ миш ле ни ци от сту ден т ска та ска мей ка, или ко га то един 
ре жи сьор до а йен се до ве ри за сце нограф ски те си ре ше ния на ар тисти с 
дру га чув ст ви тел ност, с дру го вът реш но треп те не, то то га ва в кул тур но то 
ни прост ран ст во се фор ми ра доста тъч но мощ на „вол то ва дъ га“, ко я то 
ус пя ва да раз тър си из пад на ла та в твор ческа ко ма про фе си о нал на сре да 
и да прид ви жи напред сце нич ния език. Да прид ви жи напред те ат рал-
на та ре цеп ция, да раз вие вку са на пуб ли ка та и да по иска про мя на на 
мо де ли те – ху до жест ве ни, есте ти чески и про фе си о нални.

И по не же жи ве ем във ви со ко тех но ло ги чен свят, в кой то на прак ти ка 
поч ти ня ма не въз мож ни не ща, до ри и в сце нич ни те из куст ва, в ко и то 
мо жеш да ста неш съпри частен на най-ви со ки те об раз ци на те а тъ ра, 
гле дай ки напри мер спек та къл на „Мет ро по ли тън Опе ра“ на жи во, в 
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ре ал но вре ме, се дей ки си уют но в соб ст ве ния град, в ки но то до вас, то 
и след ва щи ят при мер, кой то ще дам, е за един та къв ино ва ци о нен скок 
в род ния кук ле но-те ат ра лен лан дшафт.

„Мал ка те ат рал на ком па ния“ (МТК), как то и име то ѝ нед вус мис ле но 
под сказ ва, е мал ка те ат рал на ком па ния, ос но ва на от че ти ри ма при я те-
ли, три ма от ко и то за вър ши ли ак тьор ст во за кук лен те а тър в кла са на 
проф. Же ни Па шо ва, и един, за вър шил ре жи су ра за кук лен те а тър в кла са 
на проф. Слав чо Ма ленов. Този кукленквартет ре ша ва през 2013 г. да 
съз да де свой те ат ра лен су бект, чрез кой то да ре а ли зи ра иде и те си за 
кук ле ния те атър. Така се раж дат спек так ли те „Как во то напра ви дя до, все 
е ху ба во“, „От Ку ла та“; ня кол ко твор чески ате ли е та – „Ве дже ри о нет ки“, 
ко е то по ма га на де ца и ро ди те ли да из ра бо тят свои соб ст ве ни ма ри о-
нет ки; „Кук ли от Ку ла та“ – ате лие за из ра бот ка на кук ли от от па дъч ни 
ма те ри а ли, до пъл ва що спек та къ ла със съ що то име, в ко е то ак цен тът е 
вър ху ре цик ли ра не то и гри жа та за окол на та сре да; „Кук ле на та фер ма“ – 
ате лие за из ра бот ка на кук ли от пло до ве и зе лен чу ци и дру ги при род ни 
ма те ри а ли, ко е то пък на соч ва вни ма ни е то на де ца та към по лез ни те за 
здра ве то про дук ти през игра та с тях. Все со ци ал но ан га жи ра ни про ек ти 
с ми съл и от но ше ние мно го от въд соб ст ве на та не об хо ди мост за игра 
и пот реб ност та да се по каз ваш пред пуб ли ка. И та ка до 2017 г., ко га то 
Ком па ни я та е на кръсто път и ре ша ва на къ де да по е ме от тук на сетне. 
След ед на лек ция на Гай Ка ва за ки за ино ва ци и те в биз не са и кол ко 
са важ ни те за раз ви ти е то на вся ка ком па ния, МКТ сти га до из во да, че 
тех но ло ги и те все по-често нав ли зат в ар се на ла на твор ците. Зато ва си 
за да ват и въпро са как имен но те да бъ дат внед ре ни хар мо нич но в един 
кук лен спек такъл. След ват 7-ме сеч ни про уч ва ния и тесто ве, ко и то ги до-
веж дат до из бо ра на смесенатареалност – тех но ло гия, ко я то ре ша ват 
да из пол з ват при ре а ли зи ра не то на след ва щия си про ект – „Ост ро вът 
на съкро ви ща та v. 1.0“, пър ви ят кук лен спек та къл, из пол з ващ сме се на 
и вир ту ал на ре ал ност (MR/VR–mixedreality/virtualreality), поста вен в 
До ма на ху мо ра и са ти ра та в Габ рово.

Ня кол ко ду ми от све та на тех но ло ги ята. Физи ческа та дейст ви тел ност е 
ре ал на та сре да, в ко я то жи веем. За вир ту ал на та сре да (VR–virtualreality) 
го во рим, ко га то сре да та и обек ти те в нея са из ця ло из куст ве но съз да-
дени. При сме се на та ре ал ност (MR–mixedreality) има ме вир ту ал ни обек-
ти, фик си ра ни в ре ал но прост ран ст во и въз мож ност за ин те рак ция с тях. 
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Доба ве на та ре ал ност (AR–augmentedreality) е най-поз на ти ят под вид 
на MR-а, при кой то към ре ал на та сре да се нас лаг ват вир ту ал ни обекти.

Въ о ръ же ни с идея, кон цеп ция и екип, МКТ из би ра да поста ви кла си-
ческия ро ман на Р. Сти вън сън по един нек ла си чески начин. Как ста ва 
това? Смесе на та ре ал ност, на ко я то се спи рат, има ня кол ко важ ни 
пре дим ства. По ней но то усъ вър шен ст ва не се ра бо ти от го ди ни, има 
на лич ни ин ст ру мен ти за из ра бот ва не то ѝ, а поз во ля ва и гру по во съпре-
жи вя ва не – та ка ха рак тер но за те а търа. Освен то ва би след ва ло и все ки 
съв ре ме нен смар т фон да има та къв ин тегри ран мо дул за до ба ве на 
ре ал ност. Зато ва те из чист ват кон цеп ту ал но на чи на на смес ва не на 
ре ал ностите. Като на ча ло жи ва та игра на ак тьо ри и кук ли се ула вя от 
ка ме ра та на смар т фо на. В ре ал но вре ме към кад ри те от нея се до ба вят 
вир ту ал ни де ко ри и обек ти с по мощ та на спе ци ал но съз да де но за спек-
та къ ла мо бил но при ло же ние, след ко е то го то ви ят микс се по каз ва на 
дис плея. За по-въз дейст ва що пре жи вя ва не МКТ ре ша ва да ком би ни ра 
смар т фо ни те с AR/VR шле мо ве, при ко и то се об х ва ща ця ло то зри тел но 
по ле на гле дащия. Допъл ни тел ни те пре дим ст ва при те зи уст ройст ва са 
сте ре оско пич на та кар ти на, при ко я то се пости га по-доб ро усе ща не за 

„Стра на та на Оз“ по Л. Ба ум, реж. Ел. Пет ко ва, сце ногра фия и кук ли: И. Ги ко ва 
и И. Ни ко лов, Сто ли чен кук лен те а тър, 2018/19
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обем, дъл бо чи на и пер с пек тива. Зато ва допри на сят и сте ре ос лу шал ки-
те, ко и то да ват въз мож ност за по-се ри оз но въз дейст вие на зву ка вър ху 
зри теля. Изпол з ва не то на AR/VR шле мо ве поз во ля ва на еки па да поста-
ви в „Ост ро вът на съкро ви ща та“ сце ни със сме се на ре ал ност и та ки ва с 
вир ту ал на ре ал ност. По то зи на чин зри те лят има раз лич ни глед ни точ ки 
към случ ва що то се и съ от вет но раз лич на сте пен на съпре жи вя ва не на 
дейст ви е то. В сце ни те със сме се на ре ал ност той наб лю да ва па сив но 
от ст ра ни случ ва що то се с пер со на жи те. В сце ни те с вир ту ал на ре ал ност 
зри те лят заста ва до глав ния ге рой Джим Хо кинс и за поч ва да виж да и 
усе ща от пър во лице. Това да ва на пуб ли ка та ед на да леч по-ак тив на ро ля 
и въз мож ност мно го по-ка те го рич но да усе ти напре же ни е то в сце на та 
и стра хо ве те на все ки от пер со на жите.

Всич ки тех но ло гич ни ре ше ния, из пол з ва ни в „Ост ро вът на съкро ви ща та 
v. 1.0.“, не съм не но да ват но ви въз мож ности за из граж да не на сце нич ния 
разказ. Пътят до тях е дъ лъг, свър зан с мно го тесто ве за ге не ри ра не на 
сме се на ре ал ност пос ред ст вом на лич ни те соф ту ер ни ин ст ру мен ти, а 
еки път те пър ва ще до ба вя и дру ги, за да раз ви ва про екта. Но важ но то 
тук е друго. Група мла ди кук ле ни ци ре ша ват да над ско чат гра ни ци те, за-
па зе ни за т. нар. „кук лен те а тър“. Реша ват да пре ми нат в дру га ре ал ност 
и да по сег нат към но ви те тех но ло гии, към соф ту е ри, ко и то управ ля ват 
ин тегри ра но са унд и 3D ди зайн – та ка при съ щи за ком пю тър ни те игри, 
но не и за те а тъ ра, и с по мощ та на AR/VR шле мо ве за поч ват да пра вят 
ко рек ции по ли ния на ми зан с це ни във вир ту ал ния де кор, ре жи си рай ки 
ак тьо ри, кук ли и вир ту ал ни обек ти. И ако в то зи миг си сло жим вир ту ал-
ни те очи ла и пред нас се яви съв сем ка то жив Нийл Ар м ст р онг, на вяр но 
ще ка же, че то ва мо же да е ед на мал ка крач ка за Мал ка та те ат рал на 
ком па ния, но със си гур ност е един го лям скок за кук ле ния те а тър в Бъл-
гария. Скло нен съм да се съг ла ся с не го – и в та зи, и в она зи ре алност.

Как то вся ка полароиднаснимка, и на та зи ѝ тряб ва ше из вест но вре ме, 
за да се „про я ви“. Онова, ко е то има на нея, е мо мен т ни ят ка дър на бъл-
гар ския кук лен те а тър, та къв ка къв то го виж да ав то рът през своя ви зьор. 
Театъ рът ни пред ста вя огром но изо би лие от но ви и доб ре препра ве ни 
ста ри ре шения. Напра ве ни къ де по-сръч но, къ де не. Избо рът как во да 
гле да ме ви на ги е наш. Какво да сни ма ме – съ що. А та зи сним ка се га 
сла гам в ал бума. Наред с дру ги те, ко и то гле даш, в опит да хва неш ка то 
нас не у ло ви мото.
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