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Чешки театрални кукли Чешки театрални кукли 
омагьосаха софийската публикаомагьосаха софийската публика

На 19 септември в Софийската градска художествена галерия бе открита изложбата „Традиция и на-
стояще на чешката театрална кукла“ („Tradice a současnost české loutky“). На вернисажа, представящ 
световно признат културен феномен, присъстваха повече от 200 посетители, а събитието бе открито 
от Кирякос Аргирополус, директор и художествен ръководител на Столичния куклен театър, Катери-
на Хуртаева, директор на Чешкия център в София, Зденка Финка, кмет на Храдец Кралове.

Изложбата „Традиция 
и настояще на чешка-
та театрална кукла“ 
бе част от програмата 
на VIII международен 

фестивал „Панаир на куклите“ и бе 
организирана благодарение на ини-
циативността на Чешкия център в Со-
фия, в сътрудничество с Института за 
изкуства – Театрален институт (IDU) 
и Софийската градска художествена 
галерия. Това е поредната презента-
ция на чешкия куклен театър, с коя-
то IDU представя този признат в цял 
свят феномен. След изложбите, кои-
то Театралният институт реализира 
през изминалите години, са например 

тези във Франция и САЩ, а българ-
ската публика имаше възможност да 
се срещне с богатството и развитието 
на това театрално изкуство в Чешката 
република. Изложбата може да бъде 
вдъхновение и покана за страната, 
където кукленият театър е неразделна 
част от културния живот. Не е без зна-
чение и фактът, че именно „чешката 
връзка“ стои в основата на създаване-
то на „европейски“ тип куклен театър 
в България в началото на XX век, а го-
ляма част от съвременните български 
специалисти в областта на кукленото 
изкуство са завършили образовани-
ето си в Чешката република. Част от 
тях поддържат създадените естестве-

ни връзки със своите чешки колеги и 
до днес. В този ред на мисли не мо-
жем да отминем и представленията 
на театър „Drak“ от Храдец Крало-
ве с постановката му „Последният 
трик на Жорж Мелиес“ на режисьора 
Иржи Хавелка, изиграна в София и 
Монтана по време на Фестивала. Спо-
ред Катерина Хуртаева лично дирек-
торът на международния фестивал 
„Панаир на куклите“ е настоявал да 
бъде поканен този чешки театър, за-
щото за него Йозеф Крофта (един от 
създателите на съвременния чешки 
куклен театър, придобил световна 
известност и признание, като поставя 
по оригинален начин на сцената живи 
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актьори и кукли – бел.ред.) винаги е 
бил извор на творческо вдъхновение. 

Експозицията представя 55 експо-
ната, сред които кукли с размери от 30 
см до човешки ръст, сценични модели 
и маски, използвани в театрални по-
становки по световноизвестни автори 
като Оскар Уайлд и Уилям Шекспир; 
както и други обекти, свързани с чеш-
кия куклен театър. „Концепцията на 
изложбата се основава на представя-
нето на многообразието в чешкото 
куклено изкуство – от най-старите 
експонати, отразяващи историята на 
чешкия куклен театър, до най-раз-
лични видове кукли от периода на 
модернизма, като известните фигури 
на Спейбъл и Хурвинек, до прочутия 
черен театър. Акцентът на изложбата 
е поставен предимно върху творби 
на съвременни чешки художници, 
работещи за кукления театър на най-
значимите чешки професионални 
куклени сцени – театър „Алфа“, теа-
тър „Драк“, „Наивен театър“ в гр. Ли-
берец, театър „Минор“ (напр. Петър 
Матасек, Ирена Маржечкова, Иван 
Несведа, Марек Закостелецки, Роберт 
Смилик)“, казва кураторът на излож-
бата и експерт за куклен театър в IDU 
Нина Маликова.

Като допълнение на изложбата, 
българската общественост имаше 
възможност да участва в уъркшо-
повете на кукления театър за деца и 
младежи. Творческата куклена рабо-
тилница беше водена от опитни чеш-
ки лектори от сдружението „Кукли 
без граници“. 

Тези културни събития бяха по-
срещнати с интерес от българската 
общественост, намериха подобава-
що място, както в печатните медии, 
така и в предавания на Българското 
национално радио. Ще завърша с но-
вината, че през тази година Чешкият 
център в София ще отразнува подо-
баващо 65-ата си годишнина. Чести-
то и до нови срещи!  ◆

Тази статия бе вдъхновена от култур-
ните изяви, залегнали в програмата 
на Чешкия център в София, а напис-
ването й стана възможно благодаре-
ние на сътрудничеството със Силвия 
Дерибеева, продуктов мениджър в 
същия Център, която предостави на 
списанието информация и снимки от 
изложбата.
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