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Куклата  днес  не е 
само детска играчка 
или хоби.  Авторската 
кукла е вече пълно-
ценен жанр, истинско  
майсторство със свои 

техники и особено-
сти. Много критици са 
убедени , че куклите, 
имат свой характер и 
стават част от прос-
транството ,  където 
живеят. Процесът на 
създаването на кукли е 
интересен, а понякога 
е и тайнствено занятие. 
Куклите  започват да 
живеят свой собствен 
живот още в процеса на 
създаването си. Те мо-
гат дори да диктуват на 
автора, какво  да прави. 
Някои хора твърдят, 
че за един месец мо-
жеш да се научиш  да 
направиш първата своя 
кукла. Може би ще ус-
пееш. 
Работите на Шенгюл 
Ахмедова на изложбата 
в Художествената га-
лерия дават представа 
за куклите от папие-
маше. 

Ние не познаваме из-
куството на авторска-
та кукла в България. 
Очевидно има и други 
майстори, не само бал-

чиклийката Шенгюл 
Ахмедова. Много често 
хората, които правят 
авторски кукли, не са 
професионални худож-
ници и не са членове на 
някакви съюзи. Те за-
почват да творят изку-
ство, защото са готови 
за това отвътре. Шен-
гюл например започва 
да рисува от детинство. 
Тя е живеела с образи 
от приказките много 
години. И като логичен 
резултат - започнала да 
прави преди три години 
тези приказни обитате-
ли от вълшебната гора 
като тяхно материално 
въплъщение. Убедена 
съм, че при нейната 
професия и работа в 
болницата, която е теж-
ка и рутинна, образите 
от приказния свят дават 
сили и чувство за щас-
тие. И тя е напълно го-

това да 
раздели 
това и с 
другите 
хора.
К а к -
во  ние 
искаме 
д а  н а -
мерим в 
тези из-
мислени 
образи – 
приказ-
ка, меч-
т а  или 
нашата 
привър-
з а н о с т 
к ъ м 
света на 

детството, когато сме 
имали  безгрижен жи-
вот, защото нашите 
роднини са се грижили 
за това?

    Процесът на 

създаване-
то на една 
кукла зави-
си от много 
неща. Ако 
майсторът  
започва  с 
н а ч а л н а 
форма, ма-
кет или ша-
блон, това 
трае  дни 
и дни. Да, 
може  би 
човек  ще 
може да на-
прави пър-
вата  своя 
кукла след 
месец  обу-
чение .  А 
колко вре-
ме  т ряб -
ва, за да и 
придадеш  
характер , 
индивиду-

алност, харизма,  за да 
може да заживее свой 
свят? Това явно зависи 
от човека, който прави 
тези създания. Шен-
гюл Ахмедова има своя 
лична техника – работи 
с папие маше (вест-
ници) и студен порце-
лан за лице, ръчички, 

крака и 
обувки. 
Т я  н е 
п р а в и 
предва-
рителна 
форма : 
ф и г у -
рата се 
появява 
в  про -
цеса на 
създава-
нето си. 
З ато в а 
куклата 
е  гото-
ва след 
2-3 дни. 
Следва 
о ф о р -
мяне на 
л и ц е , 
к р а й -
н и ц и , 
обувчи-
ц и  и 
оцветя-
ване. А 
дрехите 

– те също имат нужда 
от фантазия и време. 
Шенгюл  Ахмедова 
ходи на работа и зато-
ва за куклите има само 
част от своето свобод-
но време. Тя е любител. 
Нейната техника е уни-
кална и  тя се появява 
от търсене и практика.

Израженията на лица-
та на куклите са добри, 
щастливи и приветли-
ви.  Дрехите са ярки. 
Куклите са поставени 
в красиви места -  със 
зелена трева и пре-
красни цветя, където 
живеят добри живот-
ни и танцуват красиви 
пеперуди. Авторката 
представя различни 

жанрови сцени: съби-
ране на сухи дръвца, 
общуване на гномите с 
момичета, магьосници 

и деца. Много от тях са 
не само интересни, но 
и оригинални.
А сега няколко думи 

за рисунките на Шен-
гюл Ахмедова. Те са 
прекрасни и някои от 
тях вече са напълно го-
тови като илюстрации 

към детски енциклопе-
дии за флора и фауна.
Искам да посетя из-
ложбата още веднъж,  

за да направя по-
вече  снимки  на 
куклите и рисун-
ките на Шенгюл 
Ахмедова,  докато 
те още са достъпни 
за всички, защото 
някои от тях вече са 
собственост на дру-
ги хора, които са 
ги изкупили, за да 
зарадват своя дом 
с ярки фигурки и 
прекрасни рисунки.

Изложбата е в Худо-
жествената галерия на 
Балчик до средата на 
юни.

Людмила ПЕРОВА

Народен хор “Добруджанки” към НЧ “Васил Левски 1959” Балчик, 

с диригент Магдалена Христова, изпяха 3 песни на събралото се 

множество в Художествената галерия по време на Нощта на музеите 

- 21 май 2016 г.                                                              Фото: Маруся КОСТОВА

Петгодишният танцов състав “Троп-Троп”, пламенни като своя ръководител Галина 

Гавраилова, танцуваха в Нощта на музеите в двора на Художествената галерия. 
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