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УВОД 

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1.1 Актуалност на темата. 

Дисертационният труд се опитва да анализира процеси, свързани с развитието на 

куклено-театралното изкуство в България след 2000 година. Тъй като до настоящия 

момент този период е недостатъчно описан и систематизиран, това прави изследването 

особено важно и необходимо. Темата е актуална и поради факта, че разглежданият 

обект генерално привлича внимание в синхрон с тенденциите в световния театър, 

категорично извеждащи феномена куклен театър от неговата маргиналност, 

подценяването му като плебейско изкуство и оценката му единствено като средство за 

възпитание на детската аудитория. 

 

1.2.  Цели и задачи на дисертационния труд 

Целта на дисертацията е да оформи  представителна картина на кукления театър 

в България през периода от началото на новия век до сегашния момент и позовавайки 

се на конкретни примери от професионалната режисьорска и сценографска практика, да  

очертае естетически тенденции и рецептивни нагласи, показателни за изследвания 

период. 

Сред основните задачи на дисертационния труд са: 

1. да се формулира достатъчно ясен и адекватен понятиен теоретичен 

инструментариум, през който да се осмислят описаните процеси; 

2. да се проследят тенденциите, създаващи контекста, в който функционира  

съвременният куклен театър в България; 

3. да се подчертае значимостта на кукления театър като част от общите 

процеси в българското театрално изкуство; 

4. да се съотнесат тенденциите в съвременния български куклен театър към 

съвременните световни и европейски тенденции; 

5. да се селектират и анализират най-значимите куклено-театрални събития от 

началото на века; 

1.3. Обект и предмет на изследването  

Настоящото изследване е посветено на кукления театър в България.  

Конкретната тема се фокусира върху това изкуство след началото на 21. век, като част 

от изследването се опитва да създаде представа за континуитета и историческите 

основания, водещи до съвременния му облик.  

1.4. Методология  

Теоретичният инструментариум и конкретните исторически основания са във 

фокуса на първа и втора глава. За да бъде адекватно и смислено изследването, първо се 

създаде историко-теоретично поле, което въвежда термините, служещи като средства за 

анализа на куклено-театралните събития след началото на 21. век.  В първа глава има 

позоваване на различни предимно чужди теоретични източници, разнообразни по жанр 

и съдържание. За да се фокусира изследването до същностния период – след началото 

на Новия век се оказа необходимо да се проследят куклено-театралните процеси назад 
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във времето от ритуалните практики, през възникването на обществена необходимост и 

до осъзнаването на кукления театър като художествен факт преди Втората световна 

война и професионализацията и одържавяването му през социалистическия период. В 

тази втора част на дисертационния труд са ползвани предимно вторични източници на 

информация – историографски изследвания, изследвания в специализирани и научни 

сборници и списания, статии, рецензии, монографии на български изследователи – 

теоретици и практици. Периодът след началото на 21. век в българския куклен театър е 

огледан през ключови имена и важни театрални събития, които са определени като 

представителни както за определени поколения, така и за естетически тенденции. В 

същностната трета глава конкретните режисьорски и сценографски практики са 

анализирани на база лични наблюдения на изследователя и обширни и задълбочени 

интервюта с повечето от изследваните творци и по дедуктивен път се анализират 

процесите в кукления театър на 21. век в България.  

1.5. Обхват и ограничения  

Като време дисертационният труд обхваща процесите в куклено-театралното 

изкуство след началото на 21. век. Изборът на период произтича от вярата на 

докторанта, че основната аналитична част би имала сериозно приносно значение, ако се 

базира на театрални събития, на които е непосредствен свидетел. Същевременно 

погледът назад, който систематизира наличния архив от документи, се оказва важна 

база, върху която стъпва изследването.  

II. ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

УВОД 

1. Първа глава. Исторически перспективи и съвременни представи за куклено-

театралното представление. Понятията за кукла и кукленост в съвременния куклен 

театър 

 

2. Втора глава. Куклено-театрални прояви до началото на 21. век в България 

2.1. Присъствие на куклата в бита и ежедневието на българския народ преди 

Освобождението  

2.2. Развитие и куклени събития в периода от Освобождението до 1944 година  

2. 3. Социалистически период (1944-1989) 

 

3.  Трета глава. Кукленият театър след началото на 21. век в България 

3.1. Обща характеристика. Исторически контекст. Съвременни перспективи в 

корелацията текст-представление-публика в куклено-театралното представление в 

България 

3.2. Изследователи на традиции. Творчеството на Славчо Маленов, Петър Пашов, 

Боньо Лунгов 

3.3. Измеренията на игровия импровизационен театър в творчеството на Катя 

Петрова и Теди Москов 

3.4. За границите на драматичния и кукления театър. Веселка Кунчева 

3.5. Въображаемите куклени светове на Театър „Никои“. Магдалена Митева, Мила 

Коларова и Божидар Александров 

3.6. Новото лице на Ателие 313. Петър Пашов - син и Милена Миланова 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 
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УВОД 

Настоящото изследване е посветено на кукления театър в България.  

Намерението на дисертацията „Куклено-театралното представление (за възрастни и 

деца) в България от началото на 21. век“ е да оформи  представителна картина на 

кукления театър в България през периода от началото на Новия век до сегашния 

момент и позовавайки се на конкретни примери от професионалната режисьорска и 

сценографска практика, да очертае естетически тенденции и рецептивни нагласи, 

показателни за изследвания период. 

Интересът към темата на настоящия дисертационен труд е синхронична част от 

световна тенденция, която отразява активното внимание към кукления театър. 

Доказателство за това е и проведената през 2011 година научна конференция 

„Кукленото изкуство и постдраматичния театър“ в Университета в Кънектикът, събрала 

повече от 140 теоретици и практици от 14 държави от шест континента. Целта й е била 

„да изследва новите подходи в критическото мислене и теоретизирането на кукления 

театър и сценичния обект“ и „да обогати, разшири и оживи полето на дискурса в 

сценична форма, която е стара като скала и става все по-видима в съвременнoто 

сценично изкуство, но все още е припозната от доста хора като интелектуално и 

артистично по-незначителна от театъра, в който текста или живото актьорско тяло е в 

центъра.“
1
 

Първа глава, Исторически перспективи и съвременни представи за куклено-

театралното представление. Понятията за кукла и кукленост в съвременния 

куклен театър, прави опит да постави теоретична основа, която да обобщи 

многообразието на функциониращите в днешния куклен театър дефиниции и техните 

исторически основания. Тя оглежда не само взаимоотношенията между кукла и куклен 

театър и развитието му от традиционна ценност до изкуство, но и проследява 

развитието на понятийната система, представяйки различни гледни точки към 

понятието за кукла и нашето съвременно възприятие към нея, търси измеренията на 

куклеността и прави опит да формулира куклено-театралното представление днес. 

Термините, изследвани в тази глава, служат като инструментариум в анализите на 

сценичните събития в следващите части на изследването. Въвеждат се понятията за 

хомогенен и хетерогенен куклен театър, куклен, сценичен и виртуален обект/субект, 

границите на взаимодействие на човека и куклата, параметрите на пространството. 

Според дисертационния труд това са важни теоретични перспективи към анализа на 

съвременното куклено-театрално представление, отразено и от един от значимите 

теоретици на съвременния театър Ханс-Тийс Леман, който твърди, че „кукленото 

изкуство винаги е процъфтявало, без да бъде зависимо от драматичния текст, т.е. 

винаги е било пост-драматично
2
.” 

Втора глава, Кукленият театър до началото на 21. век в България обобщава 

онова, което наследява кукления театър на Новия век като посоки на естетическите 

тенденции. За целта дисертацията се спира на събития, които повечето изследователи 

на периода посочват като значими, но и на други, които в хода на настоящия труд 

изкристализират като важна част от общото развитие на българския куклен театър. 

Особено внимание се обръща на континуитета около определени процеси, например 

при представлението „Викат ни в живота“ на „Купчинката на бръмбъзъците“
3
 и другите 

важни куклено-театрални събития между двете световни войни или при създаването на 

първия куклен театър под опеката на държавата от Мара Пенкова. Разглежда се 

                                                           
1
Posner, Dassia, Claudia Orenstein, John Bell. - In: Introduction to The Routledge Companion to Puppetry and 

material performance.London and New York, 2015, 1 
2
Posner, Dassia. Op. cit., 12 

3
 И тук, и в следващите страници се запазва оригиналното име на групата интелектуалци, бел. а. 
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единодушно признатото за влиятелно събитие от 60-те години на 20. век – високият 

успех на българските творци Николина Георгиева, Атанас Илков и Иван Цонев, но не 

се пренебрегват и по-слабо застъпените в театралните анализи от периода Юлия 

Огнянова и Любен Гройс, които определено имат значение за кукления театър и 

особено за международното му признание, при това в продължаваща естетическа 

хегемония на социалистическия реализъм. Съвременният поглед и дистанцията на 

времето позволяват, въпреки ползването на исторически извори от периода, да бъде 

отстранен идеологическия привкус и да се проведе обективен анализ на събитията. 

Също така е обърнато внимание на обществено–политическия контекст в развитието на 

куклено-театралното изкуство и процесите на осъзнаване, одържавяване, 

професионализация, създаване и развитие на куклено-театралната мрежа.  

Фокусът в същностната трета глава, Кукленият театър след началото на 21. 

век в България, пада върху обща характеристика и примери от битуващите след 2000 

година естетики и практики. Тя има за цел да обобщи аналитично, а след това да 

разгледа спецификите в индивидуалните творчески почерци, които са показателни за 

тенденции от предишен период или новаторски форми. Изследваните параметри са по 

линия на изразните средства и взаимоотношенията на компонентите на куклено-

театралния спектакъл. За да се демонстрира разнообразието се разглеждат показателни  

примери с постижения на творци, всеки със свой принос в представителната картина на 

българския куклен театър в момента. Сред тях са имената на Славчо Маленов, Петър 

Пашов, Боньо Лунгов, Катя Петрова, Теди Москов, Веселка Кунчева, Магдалена 

Митева, Божидар Александров – Дарик, Мила Коларова, Петър Пашов – син, Милена 

Миланова. 

 

ПЪРВА ГЛАВА 

ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ И СЪВРЕМЕННИ ПРЕДСТАВИ ЗА 

КУКЛЕНО-ТЕАТРАЛНОТО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. 

ПОНЯТИЯТА ЗА КУКЛА И КУКЛЕНОСТ В СЪВРЕМЕННИЯ КУКЛЕН 

ТЕАТЪР  
 

 

Една от консенсусните дефиниции за кукления театър в научните изследвания е, 

че „кукленият театър е театър, чийто основен персонаж е куклата.“
4
. Тя описва 

традиционния възглед за същността на това изкуство – а именно, че куклата е 

доминиращ властелин на сценичния образ. Има различни подходи, които търсят 

отговор на въпроса какво е сценична кукла и кои са нейните основни характеристики, 

определящи употребата й като същностна за формиране на художествен факт. Оказва 

се, че основна част от тях акцентират върху спецификата на сценичната кукла като 

художествен обект и кинетично създание. Тези определения се оказват недостатъчни, 

за да опишат съвременното понятие за сценичната кукла, тъй като куклата е и субект, 

който битува на сцената, има способността да живее, да действа, да представя сюжет и 

да създава сценичен образ. Затова насочвайки вниманието си именно към действената 

същност на куклата посоченото по-горе определение се доразвива в по-конкретна 

посока: материалност (може да бъде докосната), едновременност на действието с нея 

(тя е водена в реално време от кукловода) и взаимодействие на куклата с другите 

кукли на сцената, с кукловода и публиката,
5
 и с това се постига най-всеобхватната 

характеристика за куклата в съвременното представление. 

                                                           
4
Маленов, Славчо. Трудът М. Издателство Валентин Траянов. 2005, с. 9. 

5
Павлова, Вергиния. Медийната кукла. - Хомо луденс, 10, 2004, с. 220 
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След 90-те години на 20. век в европейската практика се разширява 

формулировката на понятието „кукла“ в кукления театър. В съвременните 

изследователски текстове все по-често се налага по-широкообхватното понятие 

сценичен обект (performing object).
6
 От днешна гледна точка кукла/сценичен обект 

може да бъде всеки присъстващ художествен или дори readymade предмет на сцената, 

който е подложен на оживяване и одушевяване от човек/актьор/кукловод и е подчинен 

на художествена идея.  

За кукленото изкуство като художествено събитие можем да говорим след 

началото на 20. век, когато се изостря вниманието към куклата. Въпреки, че основните 

техники на кукловодене (изработка и манипулация) възникват през Средновековието и 

се развиват особено активно през Ренесанса и Барока
7
, до началото на 20. век куклените 

изяви са били средство за забавление и са се причислявали към традициите, но не и към 

изкуствата. Интерес към тях е регистриран в началото на 19. век с известното есе на 

немския романтик Клайст „За марионетния театър“ (1810), но различното отношение 

към куклата се явява с прелома в театралните процеси след началото на следващия 20. 

век. За това допринася желанието за новаторски подход към сценичните елементи в 

авангардистките творчески идеи, отнасящи се най-вече до визуалното оформление на 

пространството в театралния спектакъл. Този интерес е обусловен от търсенето на нов 

език и нови изразни средства, които се свързват с движения в европейския театър в 

опозиция на съществуващия, но отмиращ натурализъм. Творците–авангардисти са 

привлечени от антинатуралистичната същност на кукления театър и куклата, както и от 

връзката й с народностното, популярното и фолклорния театър (Клайст го нарича 

„предназначено за простолюдието изкуство“
8
). 

Още в началото на модерността се залагат два крайни възгледа за кукленото 

изкуство – едното е, че куклата уподобява човека и човешкото, затова можем да го 

наречем „уподобителен“ куклен театър, а също и „натуралистичен“ възглед към 

кукления театър. Тази посока е наречена от Юрковски драматичен куклен театър, т.е. 

това е театър, в който куклата се ползва в нейната уподобителна, често антропоморфна 

сценична изразност. Някои видове кукли предполагат морфологично подобие, 

например марионетката, известна като най-антропоморфната кукла, намерила 

проявление във френските, немски и чешки традиции. Вторият тип куклено-театрално 

внушение, свързано с идеята за гротеска и обобщение е в природата на куклите от типа 

ръкавични – петрушки/буратини и при явайките (заети от източния театър), адаптирани 

най-ярко в руската традиция и творчеството на Образцов. Тези класически видове 

куклени системи се ползват широко в куклено-театралната практика и днес. За да 

изразят своята идейна и естетическа същност те изискват драматургичен (литературен) 

материал, основаван на диалог, конфликт, сюжет и драматична ситуация за сценичната 

си реализация. В тях действа класическо взаимоотношение между драматургичен текст 

и спектакъл. 

По-новата, но основна посока в съвременния куклен театър приема за 

предимство невъзможността на неживата материя да наподоби до съвършенство жив 

персонаж. Тя се базира на анти-натуралистичността в куклената природа и използва 

пластическата образност, асоциативността и физическия език на материята - материал, 

                                                           
6
 Това понятие е въведено за пръв път от Франк Прошан (Frank Proshan), за да означи „материални 

образи на хора, животни и духове, които са създадени, представени и манипулирани в наративно или в 
драматично представление.“ 
7
Рокоманов, Васил. История на сценографията. НХА, С. 2017, с. 198 

8
Клайст, Хайнрих фон. За марионетното изкуство. http://liternet.bg/publish27/hainrih-fon-klaist/za-

marionetnia-teatyr.htm, 20.07. 2016 г. 

http://liternet.bg/publish27/hainrih-fon-klaist/za-marionetnia-teatyr.htm
http://liternet.bg/publish27/hainrih-fon-klaist/za-marionetnia-teatyr.htm
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ритъм, музика, цвят, текстура, тяло. От нея се развива визуалния куклен театър, при 

това доста активно след 90-те години на 20. век. 

Тъй като в кукления театър драма, действие и персонаж са изведени извън 

човека/кукловода, т.е. те се провеждат чрез външен неодушевен предмет/обект, който 

създава сценичен образ, след средата на 20. век се случва важна промяна, която е 

провокирана от разслояването в така обособените компоненти на кукления образ.  Този 

процес е формулиран чрез понятията хомогенен и хетерогенен куклен театър
9
. 

Хомогенният куклен театър, който съществува като единствена форма до средата на 

20. век се основава на хипотезата, че кукленото представяне е убедително, ако актьорът 

аниматор е възможно най-невидим, така че сцената е оживена единствено от кукленото 

присъствие. Променената позиция на куклата при изграждане на сценичния образ в 

спектакъла след средата на 20. век, когато тя е детронирана като единствен действащ 

сценичен персонаж и става само един от многото сценични знаци в кукления 

спектакъл, определя разликата между хомогенен и неговата по-късно появила се форма 

хетерогенен куклен театър. Понятието хетерогенност се използва в опит да бъде 

дефинирана именно разнородната природа на съвременния куклен театър, когато 

перспективата на мисленето за него включва видимо взаимодействие на актьора и 

куклата при формиране на сценичния образ. Два са водещите симптоми на този преход, 

които дават сигнали за промяна в установеното до тогава статукво. Първата промяна е 

във функцията на актьора, а втората - в сценичното пространството на кукленото 

представление. До този момент понятието за куклен аниматор е тъждествено на 

кукловод, т.е. вдъхващ живот, обживяващ куклата абсолютно невидим, скрит от нея 

или зад параван. През 1965 г. в чешкото списание, посветено на кукления театър – 

„Czehoslovensky loutkar“ излиза статията „Актьор с кукла или аниматор?“, което е 

индикация за същностна проблематизация на статута на актьора в кукления театър, 

която е свързана и с втората знакова промяна - пространството в кукленото 

представление след 50-те години на 20. век. Сценографът Васил Рокоманов, опирайки 

се на наблюдения на творчеството на Сергей Образцов, описва съществуването на три 

вида пространство в кукленото представление, когато кукленият образ възниква в 

условията на хомогенен театър – публично пространство (зрител), образно/игрално 

пространство (кукла) и манипулационно/техническо пространство (в което е скрит 

кукловода)
10

. Излизането на актьора-аниматор пред паравана като партньор на куклата 

може да се приеме за начало на промяната в абсолютното разделение на пространствата 

в кукленото представление. Това е процес, който води до друг различен тип 

взаимоотношения между куклата и актьора, до активно партньорство между тях и до 

смесване на пространствата – игралното и манпулационното. Първоначално тази 

промяна започва с наличието на „жив актьор“ на сцената в кукленото представление. 

В повечето случаи той се ползва като разказвач, въвеждащ в същинския сюжет (което 

пък може се разглежда подстъп за взаимодействие на игралното пространство с 

публичното пространство), но постепенно ролята му, отделно от куклената анимация 

започва да става все по-активна и видима.  

Ако се върнем към началото на този текст, в който казахме, че в традиционния 

възглед кукла и куклен образ се припокриват, в сегашно време кукленият спектакъл се 

определя по-скоро от наличието на куклен образ, който е синтез и взаимодействие на 

множество разнородни компоненти, присъстващи в спектакъла, в това число и 

актьорско изпълнение. 

Има няколко модела, чрез които се разглежда куклата като сценичен обект в 

куклените представления. В първия случай действа една от най-старите известни 
                                                           
9
 Понятие, което въвежда Х. Юрковски в книгата си „Метаморфози на кукления театър през ХХ век“ 

10
 Рокоманов, Васил. Куклена сценография за вълшебна приказка. Стара Загора., с. 32 
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класификации - тази на Гордън Крейг, в която той отчита механиката на движение и 

конструктивните особености, обема и материала, от който направена. В 

„Марионетката“ (1918) той описва следните видове: 

1. Обемни кукли  

- марионетки, движени отгоре 

- гиньоли или буратини (ръкавични кукли) 

2. плоски кукли 

- фигури от сенки 

Подобен, но по-съвременен модел за диференциране на видовете куклени 

обекти предлага Стийв Тилис, който пък ползва за база художествената им 

функционалност. Според него куклите се делят на имитационни - например 

марионетките, които се доближават до човешките външни и двигателни белези, 

стилизирани, ползващи преувеличение, например явайките и концептуални като 

импровизираните или триковите кукли, които позволяват трансформация на материала, 

игра в неочаквана посока с формата и конструкцията, такава може да бъде всеки 

предмет или материя, които оживяват на сцената. 
11

 

Видяхме, че в класическите определения спецификите на куклата се описват в 

статични хоризонтални схеми, които разглеждат куклата като самостоен художествен 

обект. В съвременните изследвания най-функционален се оказва вертикален 

двуизмерен модел, който обхваща множество параметри (включително присъствието на 

аниматора). Той, като функция, отразява динамиката на отношенията в сценичния 

образ, който се изгражда като комбинация от няколко знакови системи – човек и 

материал, реален актьор в роля, презентиращ обект/субект и презентиран обект/субект. 

Такъв интегрален подход към класифицирането на куклените обекти предлага 

американският театрален изследовател Стивън Каплин в т.нар. „куклено дърво“
12

. 

Чрез него има възможност да бъдат обхванати и най-съвременните анимирани обекти 

(наречени още дигитални и виртуални), които съществуват в опосредствана среда, т. 

нар. „медийни кукли“
13

. Според Каплин, чийто модел акцентира на анимирането и 

дистанцията между изпълнителя и ролята (персонажа), кукленото се появява в момент, 

когато актьорът не е способен да се намести физически в персонажа, както е в 

драматичния театър. Тогава се появява маската, която е първото ниво на тотално 

външно приспособление, скулптиращо определена емоция, но без да измества центъра 

на гравитация на изпълнителя. Следващо ниво при увеличаване на дистанцията и 

изместване на центъра на тежестта на изпълнителя от този на обекта/персонажа дава 

основание за дефинирането на понятието за кукла като сценичен обект, независим от 

човешката гравитация, анатомия и пропорция и развивайки функцията на разстоянието 

между обекта и манипулатора на обекта.
14

 

След началото на 21. век развитието на новите технологии въздейства върху 

създаването и кинетичните структури на куклите/обекти, както и на тяхното пласиране 

в киното, телевизията и видеоигрите. В този смисъл може да се каже, че съвремието 

дава възможност на куклената идея да разшири своето практическо приложение и да 

напусне границите на театралното представление. От друга страна, дигиталното е 

способно да се внедри и в самото сценично представление, например в performance 

                                                           
11

 Tillis, Steve. Toward an Aestetic of the puppet. Greenwoodpress. 1992, 
12

Виж: https://muse.jhu.edu/article/32951/figure/img01 
13

 Такива примери има в stop-motion анимацията, при аниматронните кукли, при куклите, създадени с 
метода на компютърната анимация и дистанционно манипулираните обекти, аниматори- кукловоди се 
ползват и в motion capture технологията 
14

 Kaplin, Stephen. A puppet tree. A model for the field of puppet theatre. In: Puppets, Masks and performing 

objects. 2015, 23 

https://muse.jhu.edu/article/32951/figure/img01
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animation  (анимационно представление) – това е дигитално кукловодство, което 

оживява героите чрез контролиране в реално време на триизмерни компютърни 

фигури, с помощта на интелигентен софтуер.“
15

  

След 90-те години на 20. век пътищата на куклата и кукления театър започват да 

търсят свое самостоятелно развитие. Както куклата разширява своите възможности във 

виртуалните си прояви
16

, отделно от сцената, така и куклено-театралното изкуство 

започва да експериментира със своя доскоро най-важен и легитимиращ го атрибут и 

така достига до обектния театър и театъра на материала (обобщени в термина 

визуален куклен театър). Спецификата на театъра на материала в чист вид скъсва 

еднозначната си връзка с писания текст. Основен източник на смисъл се явяват 

материята, материалът и визуалният образ, който те могат да генерират и затова се 

въвежда понятието визуална драматургия. Този тип театрални търсения се занимават с 

материализиране на вътрешния живот или проявата на различни отношения между 

персонажите, но чрез неутралния обект на сцената (куклата). Към визуалния театър 

биха могли да бъдат причислени и примери от театъра на сенките, музикално-

ритмичните спектакли с автентични предмети и примери от практики от 60-те години 

на 20. век. Огромната разлика между тях и съвременните визуални търсения на 

творците е в това, че театърът на материала е по-абстрактен и е визуална смесица 

между пантомима, хореографирани движения, драматичен театър, танц, цирк, 

акробатика, а посланията пресъздават „движенията на душата“, чувствата, любовните 

отношения, страстта, тъгата, маниите, редица фиксации, фрустрации, страхове, 

обобщавайки символи и метафори така, че да носят в тълкуванието си досег с 

дълбочинни образи, архетипи, несъзнателни или съноподобни реалности. Различен е 

методът на работа при създаване на представлението – започва се от опити с материала, 

който ражда образите и едва след това се изгражда драматургията. Рецептивната 

стратегия е съвсем различна и сюжетът не може да бъде тълкуван единствено през 

логичния прочит, по-скоро образите действат на архетипно ниво и представлението се 

случва като индивидуално преживяване за зрителя в залата.  

След началото на 21. век потенциалът на кукления театър се проявява в три 

естетически посоки – две от тях определяме като принадлежащи към класическия 

куклен театър – хомогенната и хетерогенната изразна форма (литературоцентрични 

форми), а третата е по-експерименталната нова употреба на неживата материя на 

сцената, какъвто е театърът на материала (най-яркият представител на визуалната 

посока). По-пълна представа за него получаваме от аналогията с драматичния театър - 

формулирана от Ханс-Тийс Лемън, който описвайки понятието „постдраматичен“ 

казва, че „става въпрос действително за театър, който под най-различни форми напуска 

един стар модел - модела на театъра на драмата като единствен и основополагащ и 

който се дефинира по-нов начин – като ситуация между актьори и зрители.“
17

  

При традиционния куклен театър има еднозначност на връзката драматургия-

спектакъл-рецепция, и спектакълът е създаден, за да „прочете“ по интересен и 

адекватен начин драматургията, която се разбира в тясно значение като текст за театър 

или пиеса и то предполагаща участието на куклен персонаж. За експерименталния 

куклен театър е характерен акцента върху отношението творец-нежива материя-

публика.  

В съвременната българска сценична практика могат да бъдат открити примери 

както за традиционен, така и за експериментален куклен театър.  

 

                                                           
15

Павлова, Вергиния. Естетически проекции на театралната кукла, С., 2015, 68 
16

 Kaplin, Steven. Ibid. 18 
17

Лемън, Ханс-Тийс. Интервю на Ангелина Георгиева. -Литературен вестник, XVII, 1, 10 – 16.01. 2007, с. 8 
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ВТОРА ГЛАВА 

КУКЛЕНО-ТЕАТРАЛНИ ПРОЯВИ ДО НАЧАЛОТО НА 21. ВЕК В 

БЪЛГАРИЯ 

 

2.1. Присъствие на куклата в бита и ежедневието на българския народ 

преди Освобождението  

Още преди Освобождението куклата присъства в бита и ежедневието на 

българския народ. До осъзнаването на феномена на кукления театър като 

художествен факт, куклено-театралните прояви се разпознават в различни форми 

които са неотменна част от народните обреди (кукери, Герман, Мара Лишанка) и в 

театрализирани прояви на общността, предимно семейно-битови забавления 

(домашен куклен театър, театър на сенките) и пътуващ театър (панаирджийски 

театър на сандъче).  

2.2. Развитие и куклени събития в периода от Освобождението до 1944 

година  

След Освобождението в резултат на променените обществено-политически 

условия, съществуващите форми се модифицират и усъвършенстват, но по-важно е, 

че се появяват и нови. Особено осезателно е навлизането на чужди влияния и 

отварянето към европейски и световни театрални тенденции, които катализират 

процесите, като „внасят“ различни куклени идеи, сюжети, сценични конструкции и 

механизми на анимиране, провокирани и от по-високи светски изисквания от страна 

на общността.  

До Първата световна война две събития оказват най-сериозно влияние върху 

развитието на куклено-театралното изкуство в България – гостуването на трупата на 

Томас Холдън през 1892 и създаването на чешкия куклен театър на фамилията 

Прошек в София през 1904.  

Близо двайсет години след създаването на театъра при дружество „Чех“ в 

София се случва събитие носещо ореола на първото модерно куклено-театрално 

представление у нас - „Викат ни в живота“ на „Купчинката на бръмбъзъците“
18

 

(1924). То е свързано с амбицията на група интелектуалци и художници, но е 

извикано от обществената необходимост. Това събитие служи като катализатор на 

интереса към кукленото изкуство и през същата 1924 година се създава художествен 

куклен театър към дружеството „Славянска беседа“, където за изпълнители и 

ръководител са поканени актьори от трупата на Народния театър, а репертоарът е 

насочен предимно към детската аудитория. Друго важно събитие е гостуването през 

1930 на италианския „Театро Дей Пиколи“ у нас, който вдъхновява създаването на 

пътуващ куклен театър - със същото име, а през 1942 се създава „Куклен театър“ 

към Учителската каса.  

Между двете Световни войни кукленият театър процъфтява и започва да се 

осмисля и признава от обществеността като значим феномен за духовната и културна 

идентичност на нацията. Той е и важно просветителско средство с осъзната функция 

за комуникация с децата. За тях започват да се пишат български пиеси за куклен 

театър (Ст. Л. Костов), но се включват и преводни немски, френски, американски и 

руски текстове, пиеси, адаптации и драматизации – Андерсен, братя Грим, Марк 

                                                           
18

 „Купчинката на бръмбъзъците“ е музикален оркестър, съставен от членове на Дружеството „Родно 
изкуство“ – Александър Божинов,  Атанас Донков, Борис Денев, Андрей Николов, Никола Танев, 
Константин Щъркелов, Сирак Скитник и др. Нека се има предвид, че авторът на дисертацията запазва 
изписването на думата „бръмбъзъци“ (за разлика от съвременното „бръмбазъци“), така както е в 
оригиналните документи, цитирани от повечето изследователи. 
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Твен, Хариет Бичър Стоу, Даниел Дефо, Жул Верн, Мигел де Сервантес, Вилхелм 

Хауф, Метерлинк, Пушкин и др.  

През 1933 година се издава за пръв път двуседмичния вестник „Куклен театър“, 

което доказва, че в сферата вече има достатъчно събития, с които да се изпълни 

съдържанието му, но и че това изкуство и неговата критическа рефлексия вълнуват 

обществеността.  

2. 3. Социалистически период (1944-1989) 

След като е станал художествено събитие и се е качил на сцена с чешкия 

куклен театър, с „Купчинката на Бръмбъзъците“ и последващите ги няколко 

сравнително устойчиви куклено-театрални инициативи – към „Славянска беседа“ и 

към „Учителската каса“, кукленият театър - частен или с общинско покровителство, 

търпи развитие в няколко посоки. Първата е институционализиране, втората – 

сериозно професионализиране, а третата - създаване и разширяване на куклено-

театралната мрежа. Този период съвпада, или по-скоро се развива в синхрон с важна 

промяна в политическата система на управление на държавата, т. нар. 

социалистически период (1945-1989), при което основният принцип на творчество 

обвързва естетическото и идеологическото в единен нормативен метод – методът на 

социалистическия реализъм и неговата рестриктивна машина – цензурата. Този 

период в България е силно повлиян дори сателитно-зависим от съветската политика, 

включително и в областта на културните процеси. И въпреки че на световната 

куклена сцена 50-те години на 20. век се свързват с истинската реформа в мисленето 

за куклен театър, в България куклено-театралното изкуство може да бъде тълкувано 

през естетиката на социалистическия реализъм, за чийто най-висок образец и модел 

е наложено творчеството и естетиката на руския куклен деец Сергей Образцов, 

свързан с управлението на Централния куклен театър в Москва от 1931 година.  

Началото на институционализирането на българския куклен театър се свързва с 

името на Мара Пенкова. Нейните усилия и осъзнатата обществена потребност за 

създаване на куклен театър са възнаградени на 21 април 1946 година, когато в салона 

на бившия Военен клуб се представя премиерата на „Татунчо и змеят“ - пиеса за 

кукли от Надя Трендафилова (режисьор Мара Пенкова, актьори – нейни колеги от 

Народния театър), заедно с „Малката Лилянка“ („Мръсната Лилянка“) от Леда 

Милева. С двете постановки - дело на Мара Пенкова - се открива Детски куклен 

театър - първообраз на днешния Столичен куклен театър.  Важна репертоарна 

характеристика е, че през 50-те години на 20. век европейска и американска 

драматургия не присъстват, за разлика от периода между двете световни войни при 

Чешкия театър и Художествения куклен театър към „Сълза и смях“, когато чрез 

преводни адаптации - предимно от немски, детската аудитория се запознава с 

множество произведения от световната класическа и съвременна литература и 

приказки. В Централния куклен театър в София след 1946 до края на 50-те години в 

детския репертоар преобладава съветска драматургия, а българската детска куклена 

драматургия е представена от Пенчо Манчев (актьор), Леда Милева и Надя 

Трендафилова (поетеси и писателки). Кукленият театър за възрастни е спорадично 

явление по даден политически повод, и само и единствено с агитационно-

пропагандна функция. Художественият куклен театър в София по идея на Мара 

Пенкова в първите години ползва системата ръкавични кукли, петрушки, или 

гиньоли, при който актьорите са зад параван, като основната естетика е 

натуралистично-уподобителната.  

Централният куклен театър намира свой постоянен дом в началото на 1960 

година, когато получава собствена сграда – сцената в Парка Заимов. Малко преди 

това, през 1958 година се случват две други важни събития за кукления театър – той 
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получава субсидия от държавата (официално е признат и наречен Централен куклен 

театър) и второто, също толкова важно, е първият гастрол на театъра извън 

границите на държавата - на Първия Международен фестивал в Букурещ (соц-

страна, но събрала творци от цял свят). Само след две години с българското куклено 

изкуство се случва важно събитие: два спектакъла на Централния куклен театър 

получават високо международно признание - златен медал на Международния 

фестивал в Букурещ и фестивална премия за оригиналност и фантазия. Това са 

обединените в общ спектакъл „Заешко училище“ - пиеса от Пенчо Манчев, реж. 

Лиляна Дочева и „Петя и вълкът“ по музика на Прокофиев с режисьори и 

сценаристи Николина Георгиева и Атанас Илков. 

От професионалната среща на Николина Георгиева, Атанас Илков и по-късно 

присъединилия се към тях арх. Иван Цонев се ражда нов облик на кукления театър в 

България. Тяхна е инициативата за поставяне на основите на куклено-театралното 

образование в България в Театралната академия. През 1962 г. се открива 

специалността „Актьорско майсторство за куклен театър“. 

 Като цяло през 60-те години най-масово в репертоарен оборот присъстват 

образците на детския куклен спектакъл. Те са с възпитателно-дидактична 

насоченост, конкретно и ясно послание, лесно разпознаваеми, натуроподобни кукли 

– човешки или животински. Спектакли за възрастни почти няма, тъй като заради по-

широките обобщения и абстракции, по-общите метафори, по-неочакваните 

асоциации, условността, възможните политически и социални препратки биха могли 

да бъдат обвинени във „формализъм“ и отдалечаване от реалния живот, да 

пристъпят в непозволена от „социалистическия канон“ територия. Доминират детски 

куклени пиеси от Пенчо Манчев, Леда Милева, Йордан Черкезов, Кирил 

Батембергски (които не са драматурзи), преводни съветски и от социалистическия 

блок текстове – полски, чешки, унгарски детски пиеси. Те са представени предимно 

с ръкавични кукли, или малки кукли със заден водач. Актуалната българска куклена 

драматургия остава остро пулсиращ проблем. Той е решен с появата на поета и 

драматург Иван Теофилов, с чието име се свързват 60-те и 70-те години в Столичния 

куклен театър, и който създава няколко изключително силни авторски 

драматургични постижения за възрастни и за деца, работещи за митологията около 

българското куклено изкуство, а в началото на 70-те се появяват трима значими 

автори в полето на детската куклена пиеса – Рада Москова, Валери Петров, Борис 

Априлов. 

В началото на 60-те години се урежда проблемът с базата на кукления театър и 

с професионалното обучение за куклен театър, което е свързано с качественото и 

количествено развитие на театрална мрежа. До 1970 година има повече от 30 

куклени театъра в страната (повече от драматичните театри), влиза ново поколение с 

нови идеи, което извежда българския куклен театър на качествено ново ниво и се 

осмисля началото на стабилната професионализация на този вид изкуство.  

Отговор на естетическата необходимост от въвеждането на куклен театър за 

възрастни се появява след 60-та година със „Съкровището на Силвестър” (1962 г.) и 

се оказва следващ важен момент от развитието на куклено-театралното изкуство в 

България. Тази тенденция е подета от съвременните поетически и епически 

мащабно-исторически драматургични сценарии и постановки на Иван Теофилов и 

арх. Иван Цонев. До края на 70-те още две значими имена от драматичния театър се 

заявяват в кукления със спектакли за възрастни. През 1965 Юлия Огнянова поставя 

първата си куклена пиеса в Централния куклен театър, а пак там през 1968 година е 

дебютът на Любен Гройс. При тях най-сериозно се усеща полъха на европейския 

постмодернизъм, ясно изкристализирал по-късно в творчеството на режисьорите на 
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90-те и след началото на 21. век. Те, заедно с Иван Теофилов носят сериозно 

признание за българското куклено-театрално изкуство на международно ниво, 

представяйки българския театър на фестивала в Единбург през 1969 година. 

През 70-те години (до края на десетилетието) се създава специалността 

„Режисура за куклен театър“ (1972) във ВИТИЗ, професионалните актьори вече са 

включени в активно развиващата се театрална мрежа в страната, която започва да 

осъществява потенциала си да набира мощ и да разколебава водещата роля на 

Централния куклен театър. Лидерското му място постепенно отпада, защото редица 

творци по разпределение дебютират в провинциалните куклени театри и ги зареждат 

с нови творчески енергии, създават се интересни творчески екипи и като цяло се 

децентрализира куклено-театралната дейност. През 70-те възникват и сериозни 

театрални формации извън системата на държавните театри. 

Периодът преди 1989 година се характеризира с идеологическа, съдържателна 

и формална подчиненост на канона на социалистическия реализъм, управленска и 

финансова зависимост от държавата. Докато драматичният театър е бил внимателно 

следен и мощно санкциониран, шансът на кукления театър е бил именно в неговата 

своеобразна „несериозност“ и маргиналност и в това, че е бил подценяван като 

изкуство предимно за детска аудитория. Той е приютявал неудобните за 

драматичния театър творци и може би именно затова е привличал едни от най-

активните, смелите и творчески и политически несъгласни с наложената в 

драматичния театър идеологически подчинена система. 

През 90-те кукленият театър, подобно на драматичния, преживява свой силен 

период, когато освен първото и второто поколение режисьори – Николина 

Георгиева, Атанас Илков, Яна Цанкова, активно на куклената сцена творят техните 

талантливи ученици – Славчо Маленов, Петър Пашов, Боньо Лунгов, Кирякос 

Аргиропулос. Те дебютират в края на 70-те и началото на 80-те, а средата и края на 

80-те идва следващото поколение - ученици на Юлия Огнянова – Теди Москов, 

Симон Шварц, Христина Арсенова, Лео Капон, Катя Петрова, Александър 

Морфов
19

. 

Знаково събитие за промяната след 1989 година е именно програмната 

премиера на „Дон Кихот“, режисьор Петър Пашов на 1 ноември 1989. Този 

спектакъл като че ли задава пожелателната посока на развитие на кукления театър в 

новата за творците ситуация, а именно атрактивен, социално-ангажиран, ярко 

метафоричен театър, категорично заявяващ авторския почерк. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

КУКЛЕНИЯТ ТЕАТЪР СЛЕД НАЧАЛОТО НА 21. ВЕК В БЪЛГАРИЯ 

 

3.1. Обща характеристика. Исторически контекст. Съвременни перспективи в 

корелацията текст-представление-публика в куклено-театралното представление в 

България. 

Исторически контекст.  

Кукленият театър през периода на социализма също може да се огледа през 

призмата на нормативната естетика на соц-реалистическия канон, през основните 

рестриктиращи или насочващи механизми и през общите характеристики, които 

определят цялото театрално изкуство, а именно „централизъм в театралния живот, 

пълна управленска и финансова зависимост от държавата, определяща позиция на 

режисьора, доминиране на драматургичния текст, изцяло пропагандно-възпитателна и 
                                                           
19

 Летопис 60 години Национална академия за театрално и филмово изкуство „ Кръстьо Сарафов“ (1948 – 
2008), С., 2011 
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съответно непазарна рецептивна стратегия“
20

. Но макар и да предполагат общи 

интуиции, принципи и допирни естетически точки, развитието на кукления театър през 

периода на социализма, съпоставен с това на драматичния театър, има няколко базисни 

специфики, ключови за неговия облик, които създават историческия контекст при 

анализа на куклено-театралното изкуство на 21. век в България.  

Още през 60-те години българският куклен театър се преориентира от 

илюстративен, илюзорен и имитативен към интерпретативен, алюзорен, метафоричен. 

Неговият по-универсален естетически език позволява по-свободно движение към 

експеримента, плод на естествени творчески импулси и вдъхновяващи срещи с други 

творчески традиции, каквито са първите и особено значими представления на 

Николина Георгиева, Атанас Илков, Петър Пашов, Славчо Маленов и др. Второ, по-

отхлабена зависимост от драматургичния текст, а както знаем, това е едно от полетата, 

в които действа най-мощно машината на цензурния апарат. По принцип пиесите за 

куклен театър предполагат по-притчов, по-иносказателен език, а сюжетът не е обвързан 

с правилата на социалистическия реализъм за изграждане на ситуации, образи, 

конфликти през оптимистичното утвърждаване на социалистическите ценности. 

Поради факта, че писането на пиеси за куклен театър не е толкова развито занимание, 

още в този период силно функционират драматизациите, адаптациите и други 

организиращи драматургията елементи, като например музикални партитури. Това 

извежда на преден план фигурата на режисьора, който се заема със собствена 

адаптация, за да обслужи конкретен спектакъл, а за голям период фигурата на 

художника става водеща за театралната идея. На четвърто място идва усещането за 

маргиналност, незначителност и подценяване на кукления театър като изкуство в 

сравнение с драматичния театър. Така кукленият театър се явява уютен пристан за по-

авангардните и новаторски театрални търсения на творци, станали неудобни за полето 

на драматичния театър. Поради факта, че не е строго обвързан с идеологическите 

послания и поради използването на невербални изразни средства, множество куклено-

театрални представления и творци имат възможност да пътуват зад граница, да бъдат 

канени на световни форуми, което създава много по-динамична синхронизация с 

европейските „добри практики“ в кукления театър, но и много по-реално се 

осъществява преноса на културни идеи чрез кукления театър. И последната специфика 

идва в рецептивната стратегия на кукления театър, където битува мощната теза, че 

„кукленият театър е предимно за деца“. Вероятно управляващите през 

социалистическия период не са си давали ясна представа за много по-сериозното поле 

на „кукления театър за възрастни“, който със средствата на иронията, цитата, 

препратката и асоциативността е можел да сътвори съвременно звучащ, заобикалящ 

цензурата и открехващ илюзорната завеса на социалистическата действителност 

спектакъл. Тези характеристики са важни за възможността на кукления театър да 

генерира непрекъснато примери от практиката до 1989 година, в чиято специфика може 

да се разпознае преодоляване на идеологическата, съдържателна и формална рамка от 

прилагането на соц-канона.  

Началото на 21. век е плодотворен период за куклено-театралната ситуация, 

подхранена от жаждата за новаторство и избухването на творческата свобода след 

промените през 1989. Тя е представена от съвместяването на различни естетически 

проекти - в зората на новото хилядолетие битуват класическите и новаторски търсения 

на заварените в творческа активност режисьорски поколения, а към тях се прибавят 

нови креативни енергии, като „изгряват“ и нови имена, които търсят интересен и 

оригинален сценичен език. Освен това кукленият театър се отваря още повече за 
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синхронизиране с глобалните процеси в световното изкуство, при сериозното развитие 

на новите технологии. 

Съвременни перспективи в корелацията текст-представление-публика в 

куклено-театралното представление в България 

Българската куклено-сценична практика след 2000 година създава множество 

примери, които дават основание да говорим за разнообразие в куклено-театралния език 

и естетиката, в стратегията към текста, в методологията на създаване на 

представлението и в рецепцията му. Първо ще се опитаме да обединим и обобщим 

съществуващите стратегии в отношението текст-представление-публика, а после да 

разгледаме индивидуалните и специфични творчески почерци. 

В куклено-театралната практика основен дял имат представленията, които се 

основават на пиеси, адаптации и постмодерно организирани текстове. Водеща е ролята 

на режисьора, който свежда писания текст до актьорските средства, за да предаде 

идеята на драматурга или собствената си идея. Втора посока очертават онези 

представления, които се инициират от музикални, художествени или тематични образи 

и формират „визуална драматургия“. Тя се ражда чрез колаборативен принцип на 

изграждане на спектакъла, в която режисьорът е само един от участниците.  

В класическия случай представлението се създава, за да „инсценира“ 

(обективира) конкретна пиеса/текст за куклен театър (да представи идеята на 

драматурга/ писателя, или да ползва текста, за да създаде т. нар. режисьорски 

прочит/адаптация). Пиесата за куклен театър е самостоен художествен текст, който е 

създаден за куклената сцена и търпи множество режисьорски интерпретации. В 

съвременния куклен театър в България много по-разпространена е практиката на т. нар. 

„приложна литература за театър“ - определение, което използва Славчо Маленов, за да 

формулира „текстова адаптация, която обслужва едно единствено постановъчно 

решение и е различно от пиесата, която обслужва множество постановъчни решения.“
21

 

Това включва едни от най-разпространените драматургични форми за деца още от 

създаването на връзката куклен театър - детски театър и това са драматизациите и 

адаптациите. Те се налагат, когато източниците на текста за театър са вълшебни 

приказки  (Шарл Перо, Вилхелм Хауф, Братя Грим, Е.Т.А. Хофман и др.) или народни 

приказки, в която оригиналите са организирани като повествователен материал. 

Адаптации на доста от класическите и модерни детски романи също са в 

репертоарен оборот в съвременната куклена сценична практика. Такива са любимите 

класически детски персонажи и едноименни произведения Карлсон, Мечо Пух, Питър 

Пан, Джелсомино, Маугли, Червената шапчица, Грозното патенце, Магьосникът от Оз, 

Ян Бибиян, Пинокио, Златната рибка и др. Примери за подобни адаптации има сред 

представления на повечето активни режисьори – Боньо Лунгов, Петър Пашов, Славчо 

Маленов, Веселка Кунчева, Мила Коларова, Божидар Александров и Магдалена 

Митева. 

В куклено-театралната практика, насочена към възрастната публика 

преобладават адаптации със засилен фокус към класически и модерни произведения – 

пиеси, романи, повести, разкази. Сериозно застъпени в българския кукления театър са 

европейските класически автори и драматурзи с пиеси, които не са специално 

създадени за куклен театър (Молиер и Шекспир), руски класически автори (Гогол, 

Булгаков) и модерни автори (Чапек, Кафка).  

Драматургичният текст/адаптация е в основата на постановки на автори с 

постмодерен ключ към драматургичната организация на материала, които създават 

колажи от произведения, разместват, преобръщат значения и жанрове, съкращават и 
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преструктурират оригиналния текст, за да създадат силни авторски постановки 

(например Теди Москов и Катя Петрова, след средата на 80-те).  

Друга класическа посока, също застъпена в българската куклена практика се 

базира на примери за представления на база на драматургична основа, в която водещ е 

художествения, музикалния или ритмичния образ. Тяхната цел е да се създаде 

конкретен куклен образ и конкретен сюжет, който да възпроизвежда ясна история. 

Такива примери има в практиката на Боньо Лунгов, Веселка Кунчева, Мила Коларова и 

др. От идеята да се създаде разказ и образ, делегирайки живот на „материята“, която 

оживява и се трансформира пред очите на публиката, произлизат и най-новите 

съвременни и по-експериментални употреби на неживата материя, които можем да 

определим като „театър отвъд текста“. В тях се променя стратегията в отношението 

текст-представление-публика и се наблюдава това, което в драматичния театър е 

формулирано като постдраматичен театър
22

. „Отличителният белег на 

постдраматичния спектакъл, според Леман е перформативността, която не се извлича 

чрез интерпретация на написаната драма.“
23

 Корените на това явление в кукления 

театър могат да бъдат открити в откритото кукловодене (то става част от мизансцена и 

визуалното внушение), което може да се разглежда като извеждане наяве акта на 

създаване и манипулиране на процеса на случване в реално време. Така се доближаваме 

до идеята за перформативност на театралното преживяване, до „търсене на чиста 

реална събитийност”, в опозиция на театъра на драмата и създаването на симулативна 

реалност в представлението
24

. 

Видяхме, че в съвременното куклено-театрално представление смисло-

образуващи елементи могат да бъдат от различно естество, без това да смущава или 

нарушава куклената специфика и куклата/обект постепенно става само една от 

значещите системи в куклено-театралната изразност, а минимализирането на 

абсолютното й значение в най-крайните варианти довежда дори до пълното й 

отсъствие. С това развитие се променя и театралният език, който изисква и друга 

рецепция от публиката, и който е различен при традиционния и при експерименталния 

куклен театър. При традиционния има еднозначност на връзката драматургия-

спектакъл-рецепция и спектакълът е създаден, за да „прочете“ по интересен и адекватен 

начин драматургията, която се разбира в тясно значение като текст за театър или пиеса 

и то предполагаща участието на куклен персонаж, а рецепцията търси еднозначно 

тълкуване. Методологията на създаване на представлението следва принципната посока 

от писан текст към цялостен спектакъл. За експерименталния куклен театър е 

характерен акцента върху отношенията творец-материя/обект-аудитория. Материята 

може да е природен или фабричен материал, може да е тема или текст, readymade 

предмет. Това представление е изградено на етюден принцип като сбор от миниатюри и 

често са почти без думи, само със сериозно музикално оформление и светлинен дизайн, 

което създава впечатляващи в мащабността си внушения. Често то не подлежи на 

еднозначно тълкуване, а публиката го възприема през асоциативния потенциал на 

предложените образи като индивидуално преживяване за зрителя. Създаването на 

драматургията на представлението е колаборативен процес, в който ролята на 

режисьора отслабва като тълкувател на текста и неговата функция е по-скоро 

организираща фасетната драматургия на представлението, в която всички участници 

имат еднакво съучастие като автори. Творческата лаборатория предполага опити с 
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материала, неговите свойства, съпротива и сценичен потенциал. В известен смисъл 

материал може да бъде и текст или тема, какъвто е случая с някои от представленията 

на Веселка Кунчева. В най-чист вид театъра на материала се регистрира в отделни 

представления от практиката на Жени Пашова, Петър Пашов – младши и Милена 

Миланова. 

Кукленият театър, за разлика от драматичния, обръща сериозно внимание върху 

профила на публиката, към която е насочен. Поради сериозния дял, който заема 

детската аудитория като реципиент на куклено-театралното изкуство, съвсем 

естествено и в съзвучие с посоките на европейското развитие театърът, адресиран към 

деца, преобладава и в съвременната българска практика. Примерите в сферата на 

кукления театър за деца потвърждават необходимостта от традиционната му функция 

на познавателно средство в детското възприятие. Именно затова е важен поучителният 

момент, както и разпознаваемостта на сюжети, ситуации и персонажи. Това поражда 

възгледа, че кукленият театър е повече средство за забавление и възпитание на децата, 

отколкото форма на изкуство, което има нужда да развива своя език. В най-пълна 

степен това се случва в куклено-театралната практика, насочена към възрастната 

публика, разчитаща на метафорично-символната знаковост на куклата/обект, което е 

предизвикателство към синтетичната природа на кукления театър и към 

интелектуалния и емоционалния опит на зрителя. В българската куклена практика в 

момента по отношение на аудиторията има няколко възможни вариации. Освен 

класическото и категорично разделение на детски куклен театър и куклен театър за 

възрастни, биха могли да се разграничат и няколко други разновидности, като най-

младата от тях е появилият се през 2013 у нас бебешки куклен театър. И докато всеки 

от изброените дотук видове куклен театър (бебешки, детски и за възрастни) изглежда, 

че сякаш ограничава публиката, разслоява я, диференцира я според възрастовия 

диапазон, напоследък популярност и у нас придобива т. нар. семеен тип куклен 

театър
25

, който има за цел да разшири обхвата във възрастта на публиката, да 

предизвиква интереса както на възрастни и деца, така и на тийнейджъри. Ако говорим 

за жанрове в кукления театър в репертоарно отношение в куклено-театралния пейзаж 

може да се отчете стремеж към търсене на разнообразни естетически ниши. Макар да 

липсват примери в практиката за жанрове като куклена опера и куклен цирк, има 

примери за куклен мюзикъл за деца и куклен мюзикъл за възрастни. 

 

3.2. Изследователи на традиции. Творчеството на Славчо Маленов, Петър Пашов, 

Боньо Лунгов 

Славчо Маленов, Петър Пашов и Боньо Лунгов  завършват в първите випуски  

на специалността „Режисура за куклен театър“. В общите им художествени принципи е 

заложен стремежа към ярък метафоричен език и развиване на традицията на 

хетерогенната специфика на кукления театър
26

, проникнала в българския театър още 

през 60-те години на 20. век чрез творчеството на Атанас Илков и Николина Георгиева. 

Като най-последователни техни ученици, те формират творческия пейзаж от началото 

на 80-те, през 90-те, но са част от него и след началото на настоящия Милениум.  

Завършили в края на 70-те и до средата на 80-те години те са заварени от промяната на 

обществено-политическия строй през 1989 в активна творческа кондиция. При тях 

водеща е откритата анимация, в която основен действащ персонаж е куклата. 
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В унисон с тезата, че „авторът трябва да бъде уважаван“
27

, при изграждането на 

спектакъла текстът е осмислен и подложен на сериозен действен анализ за да се 

формулират актьорските задачи. 

 Славчо Маленов завършва ВИТИЗ през 1978 г. в третия випуск на 

специалността „Режисура за куклен театър“. Художествен ръководител на класа е 

проф. Николина Георгиева. През 1986 г. той специализира в Шарлевил-Мезиер, 

Франция. Веднага след завършването си е назначен като щатен режисьор в Държавен 

куклен театър – Варна. До 1980 г. създава спектакли по българска и чужда драматургия 

- „Вълшебникът от Оз” по Л. Фр. Баум, „Чими” от Б. Априлов, „Пътешествие без 

куфар” от Ст. Стратиев, „Бубу” от Д. Точев и др. От 1980 до 1986 г. е в трупата на 

Държавен куклен театър – Пловдив. Този творчески период е изключително 

плодотворен, защото там се формира своеобразна творческа лаборатория от 

съмишленици, сред които е Петър Пашов, с когото стават дори партньорски екип и 

заедно режисират спектакли на по-късен етап. По това време актьори там са Боньо 

Лунгов, Петър Пашов, Жени Пашова, Румен Рачев, Нина Сивинова, които участват в 

негови спектакли, а към тях се присъединява и сценографът Силва Бъчварова. От 

тогава са спектаклите му „Меко казано“ и „Хождение по буквам“ (по откъси от 

„Азбучна Молитва“ на Константин Преславски) от Валери Петров, „Буратино“, 

„Джуджетата на Дядо Мраз“, „Момче и вятър“, „Малкият принц“ по Екзюпери, „Лъв 

без опашка“ от Ангел Каралийчев и др. От 1986 до 1989 г. е режисьор в Централен 

куклен театър - София, където до 1991 е и Художествен ръководител (там поставя 

„Ламята от улица Войтешка“, 1987). През 1992 е привлечен за режисьор в Театър 

Ателие 313 (след като Петър Пашов става ръководител), където създава един от 

шедьоврите на кукления театър за възрастни „Майстора и Маргарита“ по романа на 

Михаил Булгаков. 

Маленов е един от най-горещите привърженици на куклената специфика на 

„марионетката“, което предопределя и драматургичния материал, върху който 

разработва представленията си за деца – има предпочитание към жанра вълшебни 

приказки, които той самият адаптира. След 2000 година интересът му се насочва изцяло 

в тази посока. В театрите продължават да се играят неговите спектакли – „Халифът 

щърк“ от Вилхелм Хауф (премиера 1992, но все още в репертоарен оборот), „Малкият 

мук“, „Приказка за храбрия Лешникотрошач“, „Малката Елфа“ от Лангескьолд 

Хофман. Има интерес и към българските народни приказки – в Столичен куклен театър 

в момента се играе „Боризмейко“ и английските народни приказки – „Двете принцеси“ 

в Куклен театър – Видин, „Малката самовила“ – хърватска приказка, „Приказка за 

пеещото дърво“ в Куклен театър - Варна по едноименната приказка на Лангескьолд 

Хофман. Сериозното му отношение към драматургичната литературна основа се вижда 

и в спектаклите му за възрастни. В момента представления на Маленов продължават да 

се играят в куклените театри в страната – Бургас, Видин, Столичен куклен театър. 

Защитавайки колективната същност на театъра, той акцентира върху важната роля, 

която играе сценографа – художник, наричайки го сътворец
28

. Неговият творчески път 

е свързан със сценографите Силва Бъчварова и Васил Рокоманов, които в екип или 

поотделно пресъздават на сцената спецификата на вълшебния свят на детските 

приказки.  

Ателие 313. След силния Пловдивски период на групата от режисьори, актьори 

и сценографи през 80-те, идейният и творчески потенциал на творците намира друг, 

следващ пристан. Привлечени от свободата, която им носи независимостта от 

ограниченията на репертоарния театър, тези личности акумулират творчески заряд и се 
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обединяват около новосъздаденото пространство на Театър Ателие 313, основано 

именно през 1989 година. През 1992 година за директор е поканен вече известният 

куклен режисьор Петър Пашов, който приобщава към трупата едни от утвърдените 

имена в тогавашното куклено изкуство – режисьора Славчо Маленов, сценографите 

Силва Бъчварова и Васил Рокоманов, композитора Петър Цанков, актьорите Жени 

Пашова, Георги Спасов, Симона Нанова, Ирослав Петков, Румен Гаванозов, Олга 

Чурчич и др. Идеята му е Театър Ателие 313 да съществува като свободно 

пространство за независими проекти, в това число и експериментални. До момента то 

функционира и като лаборатория за експериментални представления за възрастни. 

Петър Пашов започва във ВИТИЗ като студент по актьорско майсторство за 

куклен театър при Елена Владова, но се прехвърля в специалността „Режисура за 

куклен театър“, която завършва през 1983 година. За подхода си към драматургичния 

материал Петър Пашов следва методологията на проф. Атанас Илков. Още преди 

завършването си започва да поставя в Куклен театър – Пловдив, където е поканен от 

своя колега Славчо Маленов, стартирал режисьорската си кариера там малко преди 

това.  

През първия творчески период в Пловдив по-известните спектакли на Петър 

Пашов са „3а слънчевата топка и вълшебният цилиндър“ от П. Вашичек (1981), 

„Светлосиният Петър“ от У. Гюла (1982), „Мечо Пух“ по А. Милн (1983), „Пук“ от В. 

Петров (1984),  „В лунната стая“ от В. Петров,  „Приказки от минало свършените 

времена“ по Р. Киплинг (1986), „Ах, този змей!“ от И. Пержинова (1987), 

„Дванадесетте месеца“ по словашка народна приказка (1987) „Елхата“ по Т. Янсон 

(1988), „Дон Кихот“ (1989), „Снежанка“ (1990), „Лукчо, или кой не обича М...!?“ по 

Дж. Родари (1991). Като художествен ръководител на Театър Ателие 313 Петър Пашов 

прави „Любов“ по Бийтълс (1992), „Кентървилският призрак“ по О. Уайлд (1995), 

„Честна мускетарска“ от В. Петров (2000), „Питър Пан“ по Дж. М. Бари (2002). През 

цялото време не спира да работи в различни други театри в страната, както за 

възрастна, така и за детска публика, например „Бурята“ в Централен куклен театър 

(1988), „Красавицата и звяра“ в Куклен театър - Стара Загора (2007), но след началото 

на новия век поставя най-вече в чужбина.  

При създаване на спектакъл Петър Пашов залага на аналитичният подход при 

разработката на дадена тема или сюжет. Подобно на работата на Славчо Маленов върху 

текста, и Петър Пашов подлага литературния материал на действен анализ, 

задълбочено изследване на проблеми, събития, факти, конфликти, взаимоотношения 

герой-антигерой. Така, заедно със сценографите Силва Бъчварова и Васил Рокоманов 

създават едни от най-сериозните сценични събития в областта на театъра за възрастни, 

като пример е „Дон Кихот“ (1989). Петър Пашов е известен и като проникновен 

тълкувател на драматургията на Валери Петров („Пук“, „Честна Мускетарска“, „В 

лунната стая“), от които създава впечатляващи фамилни представления. 

Методологическите му търсения са в сферата на работата на актьора с материала за 

провеждане на актьорските задачи и откритото кукловодене, както и желанието за 

постигане на съвременна остро-актуална интерпретация, особено в представленията за 

възрастни. Според Пашов кукленият театър за възрастни е лаборатория за театрален 

език. Всяко представление трябва да има свой театрален код, който не е само в 

пространствено-естетическото решение на спектакъла, но и в езика, на който го 

превежда и комуникира с публиката, т.е. пак става дума за знаковостта, за метафората 

като прийоми, които кукленият театър ползва. Пашов определя кукленото въображение 

като „такова, което вижда нещата във форми и в тяхното действие“
29

. Последното 
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представление на Петър Пашов е любима детска приказка от националния фолклор 

„Момче и вятър“ в Столичен куклен театър. 

Друга посока в естетическите търсения на творците, дебютирали през 80-те 

очертава творчеството на Боньо Лунгов. Подобно на Петър Пашов и Славчо Маленов 

той също използва метафоричната същност на куклено-театралните средства, но 

насочвайки се предимно към импровизираните кукли и трансформацията на материала. 

Лунгов учи актьорско майсторство за куклен театър в класа на проф. Николина 

Георгиева до 1987, а след това като втора специалност завършва „Режисура за куклен 

театър“. Първоначално е разпределен като актьор в Куклен театър - Пловдив, където 

заедно с режисьорите Славчо Маленов и Петър Пашов, сценографа Силва Бъчварова и 

няколко колеги актьори формират силно творческо ядро. След това за кратко 

актьорската му кариера продължава в Централния куклен театър в София (1981). Като 

режисьор работи в куклени театри в страната (Русе, Пазарджик и Плевен) и в чужбина 

(Босна и Херцеговина, Черна гора, Македония, Германия, Франция). След като става 

ясно, че промяната в обществено-политическата ситуация води след себе си 

необходимостта от промяна в рецептивната нагласа към театъра като цяло, Боньо 

Лунгов се оказва един от най-бързо и адекватно преориентиралите се в новата ситуация 

творци - той става организатор, мениджър и режисьор на частна трупа, в която участват 

негови студенти. След 1990 година той основава Театър 13 в НДК, заедно с трупата на 

художествената гимнастичка Лили Игнатова. След 1996 Театър 13 продължава като 

Театър „Албена“. И в двете структури са създадени редица спектакли тип кабаретно-

естрадно шоу с импровизирани и естрадни кукли, предназначени предимно за 

възрастната публика. Най-известните спектакли на Театър 13 са авторските „Двойници 

в нощта“ (1990), „Фолклорна магия“ (1991), „Кабаре“ (1993), „Приказен карнавал“ 

(1994), „Рокендрол мечта“ (1994), „Един стол разказва“ (1995), „Като сън“ (1995), а в 

театър „Албена“ след 1996, без да променя естетическата посока, са създадени „В 

нощта на карнавала“ (1998), „Кабаре 2001 нощи“ (2000), „Море от мечти“ (2001), 

„Сладък живот“ (2005) и др. 

Лунгов е привърженик на естрадните и мимиращи кукли, както и на 

импровизираните кукли, които са в основата на най-известните му кабаретни 

спектакли. За разлика от методологията на работа върху спектаклите при Петър Пашов 

и Славчо Маленов, драматургичната основа в представленията на Боньо Лунгов се 

ражда в хода на работата с актьорите и предметите в естетиката на визуалния куклен 

театър. Тя предполага монтажен принцип на организация, а водещ структурообразуващ 

елемент е звуковото оформление и музикално-логическите етюди. Най-известният му 

спектакъл „Фолклорна магия“ въвежда за българската театрална практика жанра на 

куклено-театралното вариететно шоу, в което се ползва живата музика на сцена.
30

. Това 

представление е показателно за почерка на режисьора, който се определя от яркия 

синтез и обобщение между образността на кукления театър, танца, музиката и 

виртуозното актьорско изпълнение в полза на темите, които разработва. За фон се 

използват съвременни музикални преработки на мотиви от българския фолклор, а  

актьорите демонстрират певчески и пластични умения, оперирайки с тъкани и 

предмети от народния бит и българския фолклор. 

Запазвайки импровизационно-етюдната посока като принцип за изграждане на 

спектакъла, Лунгов работи и върху значими детски текстове с литературна основа, с 

професионален декор, сценография и специално изработени кукли. Такива са „Маншон, 

Полуобувка и Мъхеста брада“ от Е. Рауд с естрадни кукли, които се водят от двама или 
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трима актьори (Учебен театър ВИТИЗ, 1992),  „Хитър Петър“ (1986), „Пепеляшка“ 

(1987) - и двете в Куклен театър Пазарджик, „Малкият принц“ от Екзюпери (Театър 13, 

1995), „Законът на Джунглата“ по Р. Киплинг (Учебен театър-НАТФИЗ, 1997) 

„Магьосникът от Оз“ от Л. Ф. Баум (Младежки театър – Скопие, Македония, 2011 и 

Куклен театър – Стара Загора, 2013), „Приказка за Попа и неговия слуга Глупан“ 

(Столичен куклен театър, 2007), „Питър Пан“ от Дж. М. Бари (Столичен куклен театър, 

2009), „Маугли“ (Столичен куклен театър, 2004), „Малката кибритопродавачка“ по Х. 

К. Андерсен (Скопие, 2008). Тази посока, също вярна на стремежа на режисьора към 

зрелищност, пищност, окрупненост и гротеска формира забавни и любопитни 

интерпретации на спектакли с фамилна насоченост, смесвайки много видове и системи 

кукли, включително и участие на актьора в драматичен план, сериозни мултимедийни 

ефекти и пеене на живо.  

 

3.3. Измеренията на игровия импровизационен театър в творчеството на 

Катя Петрова и Теди Москов 

В средата и края на 80-те на професионална сцена стъпва поколение режисьори, 

които се определят като „ученици на Юлия Огнянова“. Куклено-театралната практика 

на Юлия Огнянова, база за нейната методология при преподавателската й дейност, 

залага на коренно различен методологичен метод, иновативен спрямо съществуващите 

в този момент обучителни системи, а нейната концепция „заразява“ едни от най-

значимите творци на българския театър, дебютиращи след средата на 80-те. Като нейни 

ученици се определят режисьорите Стефан Москов, Леонард Капон, Симон Шварц, 

Гергана Тодева, Съби Събев, Александър Морфов, Катя Петрова. Важна особеност на 

сценичния метод в практиката на Юлия Огнянова е идеята за колективна актьорска 

импровизация, при която доброволно отпада правото на режисьора да бъде едноличен 

автор на т. нар. режисьорски постановъчен замисъл
31

 и прилагането на авторски игрови 

подход при структурирането на текстовия материал за спектакъла. 

Теди Москов и Катя Петрова са сред най-успешно реализираните нейни 

ученици, определящи профила на българското театрално изкуство в момента. 

Захранени с идеите на театъра на Юлия Огнянова, всеки от тях по свой начин се 

фокусира върху образа на „малкия човек“ - клоуна, с неговото жалко, но не и 

безнадеждно съществувание и клоунадата като средство за представянето му на сцена.  

 Катя Петрова завършва куклена режисура в НАТФИЗ през 1989.  През 1991 

година създава собствена театрална формация „Перпетуум мобиле“ и заявява 

афинитета си към кукления театър за възрастни. В началото на кариерата си Катя 

Петрова залага изцяло на авторски колажно сглобени текстове със свободно 

организирана структура - „Игри с топки и ластици“ (1989) и „Кино, кино“ (1992), „Ние, 

врабчетата“ и „Бомбето“ (1990) по Йордан Радичков, „Укротяване на опърничавата“ 

(1996), „Клаустрофобия“ (1998), авторски спектакли, „Полицейски истории“ по Карел 

Чапек (1999). През 1991 Катя Петрова е поканена да работи за повече от 15 години в 

Германия. След 2002 година тя се завръща изцяло в България със спектакъла „Ние, 

врабчетата“, следват „История за чайка и банда котараци“ (Столичен куклен театър, 

2008), „Цар Шушумига“ (Драматично-куклен театър – Пазарджик, 2010), 

„Автобиография“ (Куклен театър – Видин, 2011), „Приказка за скитника Крал“ 

(Столичен куклен театър, 2012), „Бурята“ (Столичен куклен театър, 2013), 

„Колекционерката“ (Театър 199, 2014), „Хуан Дариен – момчето тигър“ (Столичен 

куклен театър, 2016), „Семейство Замза“ (копродукция на НАТФИЗ и Куклен театър – 
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Сливен, а в последствие ТР „Сфумато“, 2015), „Светулки“ (Театър 199, 2017), 

„Оптически илюзии (Цирк)“ (Театрална Работилница Сфумато, 2017).  

Още първите спектакли на К. Петрова заявяват желание за развиване на 

кукления театър за възрастни и новаторския за българския контекст семеен театър. Тя 

би могла да бъде определена като най-последователния творец в нишата на фамилния 

театър. Творческата си дейност тя развива в две посоки, които в зависимост от степента 

на обобщение на сценичните образи биват насочени или само към възрастната публика 

или са „семейни представления“. За първата примери са „Цар Шушумига“ от К. Илиев, 

„Автобиография“ по Нушич, „Бурята“ по Шекспир, „Колекционерката“ от Р. Чичев, 

„Семейство Замза“ по Кафка, а за втората - „Ние, врабчетата“ от Радичков, „История за 

Чайка и банда котараци“ по Сепулведа, „Приказка за скитника-крал“ по Чапек. 

Очевиден е интересът на режисьорката към сериозната драматургична основа, към 

която тя подхожда с постмодерна игровост и монтажен принцип на структуриране на 

драматургичния разказ, съчетани с импровизационни прийоми и етюдност при 

изграждане на образите. Самата тя работи с различни художници от предимно от най-

новото поколение – Рин Ямамура („Цар Шушумига“, „Бурята“), Станислава Кръстева 

(„Приказка за Скитника-крал“), Петя Караджова („Семейство Замза“, „Роня, дъщерята 

на разбойника“). С Рин Ямамура използват естетиката на плоските раздвижени 

стилизирани черно-бели или цветни кукли, а сценичният дизайн е плосък, 

многофункционален и мултиперспективен, което позволява на актьорите да създават 

образи и да играят коментарно, успоредно с анимирането на куклите.  Заедно със 

Станислава Кръстева в „Приказка за скитника-крал“ Катя Петрова подчертава игровият 

подход към текста, съчетаващ три приказки на Карел Чапек и различни изразни 

средства - „живо” актьорско присъствие, клоунада, обиграване на предмети, 

традиционни кукли и игра с думите и звученето им. Ходът към сценичния дизайн на 

сценографа е преобразуването на утилитарни предмети от бита, които се превръщат в 

среда и средство за действие (куклени образи). Игровият етюден принцип на 

композиране като стил на представлението е най-ярко проведен през актьорските 

задачи и музиката (обикновено ползва джазови преработки).  

Като режисьор от школата на Юлия Огнянова, Катя Петрова следва принципите 

ѝ на работа при изграждане на структурата на спектакъла, зачитайки важната роля на 

драматургичната структура, визуалната основа и въображението при разгръщането на 

актьорския потенциал по посока на „добре изчислена свобода на импровизация“, които 

заедно с етюдността при създаване на сцените дава и същинската витална лекота на 

сценичната творба. 

Творчеството на Стефан Москов (Теди) е представителен пример за една от 

важните тенденции в съществуващите театрални естетики след началото на 21. век, но 

генезисът на неговите търсения е назад във времето, когато „театърът на 

импровизацията е пробив в модела на т. нар. реалистичен психологически театър и 

макар и да не е непознат и преди това, именно десетилетието на 80-те осмисля 

импровизационния театър като ефективно средство за противопоставяне на „системата“ 

(едновременно в естетически и политически смисъл).“
32

 

Стефан Москов завършва куклена режисура през 1985 година при Юлия 

Огнянова и кинорежисура при Георги Дюлгеров през 1995 година във ВИТИЗ.  

Специализира драматична режисура в Рим през 1992. Дебютът му на професионална 

сцена е със спектакъла „Някои могат, други - не“ в Толбухинския куклен театър
33

 през 

1987 г., който е определен като „ярко предизвикателство към тържествуващите в 

преобладаващата част от театралното ни изкуство за деца откровена дидактичност и 
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криворазбрана достъпност“. Още в преработката на драматургичния материал 

(приказката на Маргарит Минков „Как беше изобретено летенето“) от Симон Шварц се 

откроява стремежът към създаване на сложно многопластово представление, в което 

идеята не се реализира еднозначно, а е разкрита постъпателно, на нива, това позволява 

на детския ум и фантазия да поемат повече и по-богати внушения.“
34

 Първоначално 

работи в куклени театри и за деца - във Варна (1985-1986) и Добрич (1986-1988), а в 

последствие преминава в драматичния театър - Родопски драматичен театър – Смолян 

(1988-1989), Общински театър „Сириус“
35

 (1989-1990), „Народен театър за младежта“ 

(1990 – 1991), Първи частен театър „Ла Страда“ (неформален ръководител, 1991 - 

1997), театър „Българска армия“ (от 1999), Драматичен театър – Пловдив, Народен 

театър „Иван Вазов“, Малък градски театър „Зад канала“, Драматичен театър – Русе и 

др. Освен с телевизионното шоу и театралния спектакъл „Улицата“, „Фантасмагории“ 

по „Малкият Цахес, наречен Цинобър“ и „Ромео и Жулиета“ (Младежки театър, 1991), 

сред най-известните му представления се подреждат „Мармалад“ (Първи частен театър 

„Ла Страда“, 1994), „Майстора и Маргарита“ („Ла Страда“ и Театър „Българска армия“, 

1997), а след началото на новия век - „Комедия на слугите“ (копродукция на Театър 

„Българска армия“, 2002), „Сирано дьо Бержерак“ (2010) и „Каквато ти ме искаш“ 

(2014) в Народен театър „Иван Вазов“ и др. Той работи в театри в Кьолн, Дюселдорф, 

Бохум и Бремен, а в „Талия театър“ в Хамбург се ражда и прословутия „Дом номер 13“ 

по Чехов. Макар че започва като куклен режисьор и то за детската аудитория, голяма 

част от представленията на Теди Москов попадат в диапазона на „драматичния театър“,  

асимилиращ естетически принципи и елементи от кукления, от Брехтовия театър, от 

кино-принципите и клоунадата.  

От гледна точка на понятието за куклено по определението на Славчо Маленов, 

който се позовава на Хенрик Юрковски, че „кукленият театър е специфичен вид 

сценично изкуство, в което вместо актьори или заедно с тях участват кукли, т.е. 

основният персонаж е куклата“
36

 изглежда, че спектаклите на Теди Москов биха могли 

да бъдат приети за куклени с доста условности. По-скоро определящо за тях е 

смесването на жанрове, произведения, игрови ситуации и средства от кукления и 

драматичния театър, при което водеща е темата, идеята и рецепцията. Показателни в 

това отношение, както и за постмодерния авторски почерк на Теди Москов, са 

спектаклите му в Куклен театър – Варна от последните години: „Красотата спи“ (2008), 

„Възгледите на един пън“ (2010) и „Професия лъжец“ (2013), проекти, в които той 

работи съвместно с утвърдената в кукления театър художничка – Свила Величкова. 

Неговият разпознаваем стил личи в преобърнатите значения в заглавията – например 

„Красотата спи“ е иронична реплика към „Спящата красавица“ (драматургичният текст 

е по Ш. Перо и З. Фройд), „Възгледите на един пън“ е вдъхновено от „Пинокио“ от К. 

Колоди, а „Професия лъжец“ е асоциативно провокиран от „Джелсомино в страната на 

лъжците“ от Дж. Родари. Постмодерната мисъл е в конструкцията на спектакъла, 

основана на колажиране на текстове от няколко източника, фрагментарната структура, 

играта с теми, идеи и дискурси, както и фаворизирането на актьорските импровизации 

за изграждане на структурата. В посочените спектакли почти не присъстват кукли, а 

самите актьори играят двойнствено – веднъж като актьори, които са 

„марионетизирани“ и втори път - като коментатори на собствения си сценичен живот. 

Идеята за кукленото присъства предимно в арсенала от актьорски средства, чрез които 

се създават ярки гротескови образи, подобно на персонажи в комедия дел арте, 
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преувеличени и депсихологизирани до архетипност. Човешкото присъствие на сцената 

не е точно актьорът, който пресъздава роля, а на сцената се пресъздава човекът, 

човешкото и свръх-човешкото чрез външно наподобяване и пластическо моделиране на 

неговата форма и поведение. То намира сценична тъждественост в клоунадата, защото 

„клоунадата е онази творческа игра, която поднася истината по начин, който трябва да 

се разгадава...“
37

, както го нарича Юлия Огнянова, и това фиксира упоритото му 

внимание върху този тип поетика. Макар че е оригинален и изобретателен автор на 

кукли и костюми в класическия детски куклен театър, художникът Свила Величкова в 

посочените спектакли с Теди Москов се изявява предимно като костюмограф, което 

идва от желанието на режисьора да не задава конкретни сценографски маркери по 

сцената, а да постигне максимална универсалност на внушението.  

 

3.4. За границите на драматичния и кукления театър. Веселка Кунчева 

Веселка Кунчева е сред ярките лица на българския режисьорски театър в 

момента. В естетически план представленията й определено клонят към хетерогенната 

изразност и експерименталните форми. Режисурата й формира собствена оригинална 

„практика“ в подхода към компонентите драматургия-сценичност-рецепция, 

позиционирайки кукления театър в атрактивна за възрастната публика ниша. 

Веселка Кунчева завършва режисура за куклен театър в класа на проф. Славчо 

Маленов в НАТФИЗ през 2001 година. Още първите й спектакли - дипломния 

„Малкият Цахес, наречен Цинобър“ по Хофман (Куклен театър – Пловдив, 2001) и 

последвалите го - „Пинокио забранено за деца“ (2006) и „Голямото кихотене“ (2008) в 

Столичен куклен театър заявяват стремеж към гранични мултижанрови форми и 

изследователска страст към възможностите за взаимодействие между драматичния и 

кукления театър. В спектаклите „Вграждане“ (Куклен театър – Пловдив, 2012), „Аз, 

Сизиф“ (2013), „Страх“ (Куклен театър – Стара Загора, 2014), „Момо“ (Младежки 

театър, 2015), „Дама Пика“ (Куклен театър – Пловдив, 2016) прави впечатление 

оригиналния и специфичен подход към мита, легендата, приказката („Вграждане“ и 

„Аз, Сизиф“), но и към съвременния живот (в „Страх“ и „Бягства“). Търсенията на 

Кунчева се базират на интелигентно отношение към материята на текста 

(драматургичният материал е създаден специално за спектакъла), но със същата 

равнозначност присъства и визуално-пластическата мощна образност и музикална 

картина, провокираща асоциативността, внушителната сценография и кукли, и 

изведеното актьорско присъствие. Най-често в представленията си тя не ползва готови 

пиеси, а поставя авторски текстове по собствени теми или по сюжетни мотиви, 

специално обслужващи представлението. Заедно с Ина Божидарова,  

 Важна характеристика на творческата й лаборатория е дългогодишно-

култивирания екип, в който освен сценографа Мариета Голомехова и драматурга Ина 

Божидарова, присъства и композитора Христо Намлиев. Устойчивостта на екипа не 

само не изчерпва плодотворната колаборация, а напротив – развива нейния потенциал, 

като я обогатява, прави я по-зряла, по-смела в експериментирането и по-неочаквана 

спрямо всеки следващ проект.  

В режисьорския метод на работа на Веселка Кунчева драматургията се ражда 

или оформя в процеса на работа върху представлението. В идеалния случай процесът 

на изграждане на представление започва с предварителен двуседмичен уъркшоп на 

групата от актьори, режисьор, сценограф, хореограф и драматург, работещи заедно по 

темата. След няколко месечно „отлежаване“ и осмисляне на идейните и емоционални 
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пластове, отключени в процеса на свободната импровизация по време на уъркшопа, 

започва същински репетиционен период, в който се структурира цялостният спектакъл. 

Би било твърде ограничаващо, ако ги определим проектите на Кунчева като 

„куклени“, а и самата тя не е съгласна с това. В спектаклите се смесват изразните 

средства на кукления и драматичния театър, като с времето от начлото на Новия век 

досега тенденция е те да стават все по-отстранени от кукления театър в неговите 

класически формулировки. Този баланс между кукленото представяне и драматичната 

игра на актьорите се променя, като че да затвърди експерименталната заявка към 

изразните средства и езика на представлението. В някои от спектаклите надделява 

кукленото и сюжетът е представен изцяло с кукли, в други, особено създадените в 

последните години, куклите са сведени до функционален сценичен елемент, но така 

или иначе остават за да подсилят смисъла с подходящо визуално-технологично 

средство. За режисьорката „различията са в това, че драматичният актьор борави 

основно с механиката на тялото си, докато куклата носи много повече експресия в 

статичността си, в хиперболизирането на външността й, в неочакваните функционални 

възможности“.
38

 Относно създаването на спектакли около теми, които вълнуват екипа и 

които избира, тя признава, че това е значително по-трудният за работа подход за 

създаване на спектакъл. Напоследък екипът се спира върху спектакли по адаптации на 

литературни произведения. По отношение на възрастовата насоченост режисурата на 

Веселка Кунчева е един от най-успелите посланици на идеята за „куклен театър за 

възрастни“, защото спектаклите й са насочени в по-голямата си степен към възрастната 

аудитория, а детските й спектакли са по-скоро семейно ориентирани заради желанието 

й да бъдат засегнати общочовешки теми и ползването на подходящ драматургичен 

материал. 

 

3.5. Въображаемите куклени светове на Театър „Никои“. Магдалена 

Митева, Мила Коларова и Божидар Александров 

Стана ясно от предишна глава, че детският куклен театър има традиционна 

функция на образователно средство в детското възприятие, в което е важен 

поучителният момент, както и разпознаваемостта на сюжети, ситуации и персонажи. 

Това поражда възгледа, че кукленият театър е повече средство за забавление и 

възпитание на децата, отколкото форма на изкуство, което има нужда да развива своя 

език. Едни от най-интересните имена в съвременния куклен театър, които макар и да 

създават спектакли за възрастни, имат най-последователен интерес към детския куклен 

театър, който преодолява клишето в ролята му на дидактичен инструмент са Магдалена 

Митева, Мила Коларова и Божидар Александров - Дарик. 

Магдалена Митева завършва Актьорско майсторство за куклен театър в 

НАТФИЗ през 2000 година класа на Пламен Кьорленски. Същата специалност 

завършват Мила и Дарик през 2004 година в класа на Жени Пашова. Като типични 

представители на новото поколение творци, които стартират професионалния си път 

след 2000 година, те проявяват склонност към артистични активности в различни 

конфигурации на проектен принцип, но участват спорадично и в представления в 

държавни и общински репертоарни театри. Магдалена Митева е режисьор на свободна 

практика. Нейни представления се играят в Столичен куклен театър (който приема в 

репертоара си „Туп-Туп“ , а там в последствие тя създава и „Приказка за обърканото 

царство“, 2004, „Топлата ръкавичка“, 2012, „Рибарят и златната рибка“, 2016), в Куклен 

театър - Видин („Цветята на малката ида“ по Х. К. Андерсен, 2010 и „Изгубеният 

ключ“, 2013, „Пътешествието“, 2013, „Чедо“, 2015, по авторски текстове и „Рибарят и 
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златната рибка“, 2017 по А. С. Пушкин), Куклен театър - Пловдив („Дом“, 2015) и 

Благоевград, а напоследък работи доста и в чужбина (Словения, Унгария). Мила 

Коларова е актриса, в момента на щат в Столичен куклен театър
39

, но участваща и в 

независими проекти („Грозното патенце“, 2012 и „Червената шапчица“, 2016, които се 

играят в Театър 199). Божидар Александров е актьор на свободна практика, участващ и 

концептуално и като сценограф в проектите на Мила и Магдалена. Тяхната артистична 

поливалентност се събира през 2002 година в Сдружението за млади творци 

„Никои“, създадено като обединение на свободни куклени и кинорежисьори, 

сценографи и артисти. Дейността им е насочена към мобилни и клубни представления 

и театрални инсталации, които да изразяват собствените им виждания за смисъла и 

езика на театралното изкуство. Спектаклите им по новаторски начин съчетават 

средствата на кукления и визуалния театър и се представят в алтернативни 

пространства. Самите те като екип са с флуидна структура, техните общи прояви са 

спорадични и събитийни, представленията им имат краткотраен живот. Принципите им 

на работа сериозно се доближават до колаборативните съвременни практики. 

Продукции на независимата формация Театър „Никои“ са „Туп-туп“ (2002), „1,67“ (с 

актриси Мила Коларова и Нина Гавазова, 2004), „6 000 000 000“ (2006), с режисьор 

Магдалена Митева и „Студено“ (2007), който е първият авторски спектакъл на Мила 

Коларова.   

В момента в Столичен куклен театър, като актриса Мила Коларова има проект 

под режисурата на Магдалена Митева - „Топлата ръкавичка“ (2015), и участва в „Меко 

Казано“ (2015) и „Хуан Дариен – момчето тигър“ (2016). Тя стои концептуално, 

драматургично и изпълнителски зад създаването на два независими спектакъла, в които 

участва. Първият, в партньорство с Дарик e „Грозното пате“ (2012), и вторият - с Явор 

Гигов (началния вариант е с Петър Гайдаров) е „Червената шапчица“ (2015, 2016), под 

режисурата на Румен Гаванозов. Характерно за  спектаклите на Театър „Никои“ са 

специфичните средства за създаване на визуалната среда, играта със светлини и сенки и 

ултравиолетовите ефекти. Най-интересните им спектакли - „Туп-туп“, „1.67“ и 

„Студено“ са насочени към възрастна публика. 

Спектаклите на Театър „Никои“ имат сравнително кратък живот, макар че са 

отличени от публика и критика с подобаващо положително внимание, а фестивалните 

им участия са многобройни и добре отразени. Най-сериозното следствие от този 

публичен фокус е, че „Туп-Туп“ и „1,67“ са поканени да бъдат играни в репертоара на 

Сатиричния театър, а „Туп-Туп“ е трайно приет в Столичен куклен театър през 2002. 

След тези три куклени проекта за възрастни Магдалена Митева, Мила Коларова 

и Божидар Александров продължават самостоятелно или в комбинация да реализират 

творческия си потенциал в други артистични прояви, предимно за детска аудитория. 

Мила Коларова реализира две свои идеи за спектакли след „Студено“ с Театър 

„Никои“. Нейните адаптации по класически приказки за деца са провокирани от 

желанието да твори именно за малките, като намества собствения си опит и съвременно 

отношение към детската аудитория в куклено-театралното изкуство. Това са „Грозното 

патенце“ - за най-малките – от 3 до 5 години и „Червената шапчица“, насочен към 

малко по-големи от 5 до 10 годишни деца. И двата спектакъла след създаването си, 

стават част от детския репертоар на Театър 199, изцяло изграден върху класически 

приказки.  

В самостоятелната режисьорска кариера на Магдалена Митева също има 

интересни постижения в разнообразни посоки. Системата на импровизираните и 

трансформиращи се кукли, посока от „театъра на обекта“ присъства много ярко в 
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спектаклите й, точно както е явен афинитета й към прожектирането на образи и театъра 

на сенките и ултравиолета. Например в „Изгубеният ключ“ (Куклен театър – Видин, 

2012), където тя е автор, режисьор и сценограф, се ползват визуално-пластическите 

характеристики на рециклируемите отпадъци. Освен, че ползва силата на въздействие 

на трансформиращите се предмети - традиция, която помним от импровизираните 

„фолклорни магии“ на режисьора Боньо Лунгов, Магдалена Митева харесва 

разнообразието на театралните технологии и ги ползва в цялата им палитра от средства 

за образите, които се отключват във въображението й. 

Спектаклите за възрастни и за деца на Магдалена Митева, Мила Коларова и 

Божидар Александров, били те с ултравиолет, с импровизирани кукли или театър на 

материала винаги носят заряда на любопитни проекти, подплътени с богата и 

неочаквана сценична образност, находчиви препратки, симпатични художествени 

внушения.  Като тяхна най-силна страна можем да отбележим съвременния подход към 

детската публика и желанието за развиване на куклено-театралния език в спектаклите 

за най-малките. 

  

3.6.Новото лице на Ателие 313. Петър Пашов - син и Милена Миланова. 
Театър „Ателие 313”

40
 е едно от малкото пространства в момента, насочени към 

проекти на независимия и експериментален куклен театър за възрастни и деца.  

Създадено през 1989 като общинска структура, то става емблема на успешно намерена 

ниша за лабораторен театър, функциониращa като открита сцена, като продуциращ 

център и поддържаща репертоарен афиш. Сегашният профил на пространство за 

куклено театрално изкуство се оформя след избора на Петър Пашов за негов директор 

през 1992 година. През 2008 в театър „Ателие 313“ започват да работят абсолвенти от 

НАТФИЗ, завършили в същата година клас по актьорско майсторство и режисура за 

куклен театър в класа на Жени Пашова и Петър Пашов. Те се определят като неговото 

ново лице, осъществявайки редица проекти в „Ателие 313“ през последните десетина 

години. Това са Петър Пашов – син с „Магьосникът от Оз”  (дебютен спектакъл на 

младата трупа, 2008), „Деволюция“ (2011), „Машината Ян Бибиян“ (2012), 

„Революция“ (2015), „Спомни си“ (2017); Владислава Джамбазова с „Вещицата и 

шарената като дъга котка“ (2009) и „Лебедово езеро“ (2010), Димитър Иванов с 

„Разкази от бъчвата“ (2010), Милена Миланова с „Никутин“ (2011) и „Ледено“ (2014).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Върху формирането на творческите посоки на младите артисти влияние оказват 

режисьорските лаборатории, организирани ежегодно от Куклен театър – Стара Загора, 

чийто ръководители са Петър Пашов и Жани Пашова. Участници са студенти и 

утвърдени творци, които чрез продължителен, задълбочен и интуитивен процес 

изследват сценичния потенциал на различни материи/материали, акцентирайки на 

изследователския път, без да е цел постановката или завършеното представление. Става 

ясно, че това е в сферата на театъра на материала /Materialtheater/
41

, който за пръв път 

се споменава в български контекст, когато се говори за спектакъла „Безсъние“, роден от 

експериментите на ръководения от Жени Пашова клас на завършващи през 2004 

актьори върху различни природни или синтетични материи.  

Тази посока в експериментаторските  търсения най-ярко се отчита в творбите на 

нейни съмишленици и ученици, които стартират кариерата си като правят опити с 

потенциала и формите на театъра на материала - Петър Пашов – син и Милена 

Миланова. 
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Петър Пашов е син на Жени Пашова и Петър Пашов и учи филмова и 

телевизионна режисура в НАТФИЗ. Заедно със завършващия клас на двамата си 

родители създава през 2008 спектакъла „Магьосникът от Оз“ и започва да режисира 

представления, част от програмата за продуциране на Театър „Ателие 313“. Сред 

всички спектакли, на които е режисьор, продуцирани в Ателието, като по-значими се 

открояват „Машината Ян Бибиян“ – авторска преработка по произведение на Елин 

Пелин и „Деволюция“ – изцяло оригинален авторски спектакъл решен в естетиката на 

театъра на материала. И двата спектакъла, но най-вече „Деволюция”, са интересни и 

важни за личното творческо развитие на артистите-участници (своеобразна 

лабораторност). „Деволюция“ (2011) е определена от режисьора като „експериментален 

визуален куклен театър за възрастни“. Театралният език е основан на диалогичното 

взаимодействие между актьора - импровизатор и необичайно „куклено“ средство - 

найлон, ползван като икона на съвременната, обкръжаваща, агресивна към „човешкото“ 

изкуствена среда на опаковки, реклами и медии. Драматургията е създадена около 

темата за разпада, потъването движението надолу. В случая невинната игра с 

найлоните буквално се превръща в жестока и драматична схватка между човека и 

средата. ПВЦ-продуктите постепенно започват да манипулират персонажите и да 

превземат физически сцената, а човешкият елемент е обезличен до крайност, сведен до 

„човешки остатъци“, и в края на представлението - превърнат в найлон. Още в 

заглавието е заложено значението на постепенен процес на разпад, движение назад и 

надолу, по аналогия с еволюцията, която теоретично издига човека и „човешкото“ като 

връх, велико творение, венец на природата. 

Както в „Машината Ян Бибиян“, така и в „Деволюция“ сред изпълнителите е 

актрисата Милена Миланова, която завършва Актьорско майсторство за куклен 

театър в класа на Жени Пашова в НАТФИЗ през 2008 година. Тя е последователен 

практик, но има и теоретични интереси в сферата на театъра на материала
42

. През 2009 

специализира Актьорство за драматичен театър в Париж. Там тя създава спектакъла „За 

вредата от тютюнопушенето“ (чието заглавие впоследствие в България 

става „Никутин“) по А. П. Чехов, а през 2010 учи едногодишен курс по „Театър на 

движението“ в Мадрид. През 2012 завършва магистърска степен по театрално изкуство 

в Сорбоната. Междувременно работи като актриса в театрални проекти във Франция с 

различни трупи и в България с Театър „Ателие 313, където играе „Никутин“
43

 на 

български език и създава „Ледено“.
44

 Яркият авторски почерк в творбите на Милена 

Миланова се създава не само от избора на оригинален текст, но най-вече с отношението 

към визуалността и пластическите сценични решения. Милена Миланова проявява 

афинитет към театъра за възрастни и семейният тип театър – такъв е например 

„Никутин“. Единственият й детски спектакъл - „Ледено“ използва оригинален сюжет, 

който по съвременен и забавен начин разказва детска история за вещица и дракон, а 

спектакълът е доказателство за нейното сериозно отношение към развитието на 

детската аудитория. В спектакъла „Ледено“ идеята на Милена Миланова среща 

сценографско-визуалното си решение в лицето и партньорството на сценографите 

Огняна Серафимова и Мира Петрова, а после намира и драматургичната си форма с 

включването на Здрава Каменова в екипа. Вдъхновители за спектакъла са френски 
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артисти пионери в театъра на материала, експериментиращи с лед като Фиа Менар
45

. 

Особеното е, че ледът е сценичен материал/материя и основно изразно средство в 

сценичния език на представлението. За да се използва тази субстанция, проектът търпи 

близо осем месеца изследвания и практически опити върху замръзването и топенето и 

буквално е пресечна точка между науката и изкуството. На сцената се появяват 

истински кукли - фигурки от лед, топящ пред очите на публиката по време на целия 

спектакъл.  

Петър Пашов - син и Милена Миланова са едни от най-интересните имена, 

представящи поколение, дебютирало след 2000 (2008). Разгледаните техни спектакли 

създават представа за тенденции и естетически посоки, представителни за малко 

разпространена сценична практика в българския куклен театър, която приобщава 

българската традиция към едно от най-съвременните направления в европейския театър 

– театъра на материала и беше определен като една от експерименталните посоки на 

развитие на българския куклен театър. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящият дисертационен труд е посветен на кукления театър в България. 

В представената работа стана ясно, че кукления театър в България след 2000 

година има свой облик, който е изтъкан от разнообразни творчески почерци. В 

изпълнение на целите, които бяха поставени в началото на проучвателната и научната 

дейност по темата първо беше необходимо да се дефинира понятийния апарат за 

„осмислянето“ на куклено-театралното представление, съобразно съвременните 

изследвания и променената позиция на това изкуство, после да се направи опит да се 

огледат традициите и ключовите събития до началото на 21. век, а след това да се 

обобщи картината на съвременния куклен театър, през категории като естетики, 

жанрове, публики и да се изведат на фокус примери от практиките на значими имена, 

формиращи идеята за това как изглежда куклено-театралното представление днес в 

България. Творческите фигури са разгледани в контекста на процесите и 

предизвикателствата пред кукления театър в текущия момент, като акцент е 

съвременния фокус. Социалистическият период и неговите прояви в кукления театър в 

България е анализиран обстойно и е провокиран от серията обсъждания и планови 

задачи на сектор „Театър“ в Института за изследване на изкуствата към БАН.  

На база емпиричната част може да се направи извод, че има малко примери от 

българската практика на куклено-театралните представления за възрастни и деца 

(фамилни представления) и че най-често кукленият театър е твърде ограничаващ 

възрастовия профил на публиката – или е само за възрастни или е само за деца до 5-6 

години. Другият важен извод, който се налага е, че примерите в сферата на кукления 

театър за деца потвърждават традиционната му функция на познавателно средство в 

детското възприятие. Това поражда възгледа, че в общия случай кукленият театър е 

повече средство за забавление и възпитание на децата, отколкото форма на изкуство, 

което има естествена потребност да развива своя език. В най-пълна степен куклено-

театралната практика, насочена към възрастната публика разчита на метафорично-

символната знаковост на куклата (предмет) и е предизвикателство към синтетичната 

природа на кукления театър и възприятията и интелектуалния и емоционалния опит на 

зрителя.  

В дисертационния труд бяха дадени примери, както за традиционен, така и за 

по-експериментален в изразните средства и стратегиите текст-представление-публика 

куклен театър.  
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Разбира се темата за куклено-театралното представление днес в България е 

достатъчно обширна. В настоящия труд останаха неизследвани и други режисьорски 

практики, които са интересни и оригинални сами по себе си и също заслужават да им се 

отдели подобаващо внимание, но отпаднаха поради ограничение в обема и поради 

факта, че разгледаните и посочени примери в текста са показателни за тезите и 

изпълняват целите на настоящия дисертационен труд в достойна степен, създавайки 

максимално обективна представа за посоките на кукления театър в България след 

началото на 21 век. 

 

 

 

ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

- Въвежда се единен понятиен инструментариум, чрез който да бъде мислено 

съвременното куклено-театрално представление, включващ и влиянието на най-

новите технологии; 

- Обстойно и обективно се провежда историографски анализ на процесите в 

кукления театър преди 2000 година от съвременна гледна точка, като се 

отстраняват „идеологическите клишета“ на периода; 

- Систематизират се тенденциите в кукления театър в България след 2000 година; 

- Селектират се и се открояват имена, чийто творчески процес е показателен за 

изследвания период; 

- Спецификите на творческите лаборатории на най-активните куклено-театрални 

практици в посочения период са разгледани детайлно, но и обобщени в 

тенденции, школи, творчески поколения и театрални естетики; 
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