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the compiler for several reference appli-
cations, that efficiently complement the 
contents of the collection with informa-
tion for the graduates in the classes of 
„Acting in Puppet Theater“, „Stage 
Production“, „Stage Design“ and even 
„Theory of Theater in Puppetry“ and 
the repertoire of Student’s Puppet 
Theater . So I had the chance to know, 

for example, that the name of Sani 
Saninski, is actually Alexander Ivanov . 
This definitely demonstrates the advan-
tage of such a reference system .

The anniversary book „50 Years of 
Higher Education in Puppet 
Theater“ is a book with great variety 
of topics that I personally would like 
to have in my bookcase . This kind of 

books represent the spirit of the festive 
occasion, for which they have been 
compiled, they are a sort of a verbal 
monument . They are not read easily, 
but are always willing to present some-
thing interesting and smart to the 
reader .

Translation by Nadia Zhereva

50 години УНИМА – България 
(1963 – 2013)

Публикуваме със значителни съкращения доклада на 
проф. Славчо Ма ле нов, изнесен на 27.9.2013 г. в Стара 
Загора, по време на честването на 50-годишнината на 
УНИМА – България.

1 Jindrich Vesely 
(1885-1939), поет и 
куклен драматург, 
първият главен 
редактор на списа-
нието „Loutkar“ 
(чешки „Куклар“) .
2 Malikova, Nina, 
Historie UNIMA 
1929-1999 http://
unima .idu .cz/cs/
historie-unima-1929-
1999 .
3 Братята Иржи и 
Богдан Прошек, 
които през 1884 г 
основават пивовар-
на фабрика, са про-
водници на още мно-
жество проявления 
на европейската кул-
тура у нас: Работят 
по изграждането на 
железопътни линии; 
строителството 
на варненското 
пристанище; участ-
ват в създаването 
на първия градоус-
тройствен план на 
София; основават 
през 1879 първата 
печатница, а по-къс-
но и керамична 
фабрика . 
Любопитен факт е, 
че „Орлов мост“ и 
„Лъвов мост“ са 
построени не само с 
тяхна подкрепа, но 
и са проектирани 
от братовчед им 
Вацлав Прошек . Те 
са и едни от основа-
телите на друже-
ство „Славянска 
беседа“ и на 
Българското инже-
нерно-архитектур-
но дружество . (бел . 
Сл . М .)

`

```

Проф. Славчо Маленов

Какво е УНИМА?
UNIMA (UNion Internationale 

de la MArionnette) е неправител-
ствена организация под егидата на 
ЮНЕСКО, обединяваща хора от 
всички краища на света, които 
допринасят за развитието на кук-
леното изкуство, с цел да използ-
ват това изкуство в името на 
общочовешки идеали като мир и 
взаимно разбирателство между хо-
рата без оглед на раса, политически, 
религиозни и културни различия, 
съгласно зачитането на изконните 
човешки права, посочени във 
Всеобщата декларация за човешки-
те права на ООН от 10 .12 .1948 г .

Как възниква УНИМА?
„В сравнение с други европейски 

страни, Чехословакия, е известна в све-
та като „рай на кукления театър“, с 
уникална позиция – две списания, компа-
нии, произвеждащи кукли и спе ци али-
зирани магазини, в които се продават 
куклени пиеси, професионалният куклен 
театър на Йозеф Скупа и т.н.

През май 1929 г., в Прага се срещат  
кукловодите от Чехия и Словакия.

Конгресът се провежда от 18 до 
20 май в Централната градска биб-
лиотека. Програмата е допълнена 
от представления на водещи кукле-
ни театри, на местни и чуждес-
транни гости.

В понеделник, 20 май 1929 се 
прави посещение на един представи-
телен аматьорски театър наречен 

„В царството на куклите“, създаден 
от скулптора Войтех Сухарда. След 
обиколка на сцената и демонстраци-
ята на машини и техники за сценич-
но осветление, участниците се съби-
рат в клуба заедно с гости от Белгия, 
България, Франция, Югославия, 
Германия, Полша, Австрия, Румъния 
и Съветския съюз.

Там, в оживената атмосфера на 
срещата, незабравимият френски по-
ет, есеист и кукленик Paul Jeanne, 
казва в свое слово, че след като са се 
събрали заедно, в толкова разнообра-
зен състав – кукловоди от почти 
всички краища на Европа, трябва да 
се възползват от възможността да 
се създаде нещо като международна 
кукленотеатрална общност Union 
inter na tionale des marionnettes, което 
да се из говаря като UNIMA.

Предложението е прието с гръм-
ки аплодисменти. Проведено е редов-
но заседание – всички единодушно 
прие мат първите важни предложе-
ния, по-специално устав на UNIMA. 
Френ ският става ра бо тен език, а 
като действащ президент на 
УНИМА е избран д-р Йндржих 
Весели1.“2

 Какво е положението у нас?
Развитието на Българския кук-

лен театър е част от един свето-
вен подем в този жанр през ХIХ и 
ХХ век . Без да омаловажавам страни 
с големи традиции в кукленотеа-
тралните практики, за България е 

от особена важност присъствие-
то на емигранти от Русия, Полша, 
Унгария и особено от Чехословакия .

Чехите присъстват активно в 
културния живот в България, преди 
и след Освобождението . До ста-
тъчно е само да споменем имената 
на Константин Иречек, Ян Мърк-
вичка и Ярослав Вешин, фамилията 
Про шек3 и много, много други . 
Имен но чешките емигранти създа-
ват първите духови оркестри в 
страната и са главни инициатори и 
активисти в основаването на 
„Славянска беседа“.

През ХIХ век в Чехия и днешна 
Словакия набират сили национално-
освободителни движения, водени 
от интелектуалци . В Бохемия и 
Моравия, с куклен театър започват 
да се занимават водещите култур-
ни дейци . Видни чешки художници 
от онова време, се включват в на-
ционалното възраждане, като про-
ектират множество малки „семей-
ни куклени театри“ . Така родители-
те могат да представят пред деца-
та си приказки на родния им език, в 
отпор на официално наложените 
немски и унгарски . Борбата срещу 
вековната турцизация и ориентал-
щина, насаждана от османската им-
перия, е близка по същество до бор-
бите на чешките интелектуалци за 
отстояване на националната си 
идентичност . През 1892 г . в София 
домашният куклен театър на фами-
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Конгрес на куклениците, 
Прага, 1929 г .

лия Прошек, изнася свои представле-
ния пред интелектуалци, а през 1893 
г . дружеството на чешките еми-
гранти в София „Чех“ основава свой 
Куклен театър . Тези прояви прово-
кират интерес сред българските 
културни среди и първата проява на 
организиран български куклен теа-
тър се състои през м . март 1924 г . в 
София . В резултат на това, в кръга 
„Родно изкуство“ към дружество 
„Славянска беседа“ се оформя идея за 
създаването на професионален кук-
лен театър . Главни фигури в него са 
арх . Атанас Донков, художникът 
Александър Божинов и художничка-
та Елисавета Консулова-Вазова, коя-
то е съпруга на Борис Вазов (най-мал-
кия брат на народния поет Иван 
Вазов) . Иван Вазов по това време е 
Председател на „Славянска беседа“ и 
оказва съдействие за обособяването 
на този първи организиран българ-
ски куклен състав . По-късно Борис 
Вазов е изпратен като пълномощен 
министър в Прага, а Елисавета 
Консулова-Вазова взема дейно учас-
тие в учредителния конгрес на 
УНИМА, през май 1929 г . в Прага .

Във връзка с това събитие са из-
дадени пощенски картички . На една 
от тях е и самата Е . Консулова-
Вазова с две кукли в национални но-
сии . На другата картичка се вижда 
кои са учредителите на УНИМА .

На лицевата є страна се четат 
ясно имена на Хаджи от Турция, Бюк 
от Германия, Пьотър Богатирьов 
от Русия, д-р Индржих Весели от 
Чехия, Елисавета Консулова-Вазова 
от България и др . Очевидно, това 
събитие има свой отзвук и в 

България, защото през същата 1929 
г . Министерството на народното 
просвещение признава официално 
Кукления театър към „Славянска 
беседа“ . За негов художествен в ръ-
ководител е определена актрисата 
от руски произход Екатерина 
Николаевна Базилевич4 .

В периода 1929-1940 г в кукления 
театър към „Славянска беседа“ са 
поставени 54 пиеси и той се нарича 
Художествен куклен театър .

През 1933 г . тя започва издаване-
то на двуседмичен вестник „Куклен 
театър“, което говори за една все 
по-нарастваща активност . Худо-
жественият куклен театър същест-
вува реално до смъртта є през 1940 
г . Гастролът на „Театро дей Пиколи“ 
на световно известния Виторио 
Подрека, провокира през 1931 ак-
тьора Стефан Пенчев и той създа-
ва първия куклен театър за възраст-
ни, наречен от него „Българският 
театро дей Пиколи“, който за съжа-
ление съществува само една година . 
През 1942 г . към „Учителска каса“ в 
София се създава още един марионе-
тен театър, ръководен от Кирил 
Батем бергски . Той ползва куклите 
от „Българския театро дей Пиколи“, 
а от Художествения куклен театър 
при „Славянска беседа“ взема репер-
тоара . Театърът на Батембергски 
съществува до 1952 г . без никакви 
субсидии .5

Ново професионално 
развитие на българския
куклен театър
След Втората световна война 

се създава благоприятна обстанов-
ка за развитието на театралното 

изкуство . Комунистическата 
власт гледа на театъра като на 
институт за идеологическо възпи-
тание и поема грижата за развити-
ето му . През 1946 г . възникват 
два нови, професионални куклени 
театри: в София, под ръковод-
ството на Мара Пенкова, сега 
Столичен куклен театър; и в 
Пловдив – под ръководството 
на Георги Сараванов, сега 
Държавен куклен театър – 
Пловдив .

С това се утвърждава необхо-
димостта от по-нататъшното 
развитие на професионално кукле-
но изкуство в България . В периода 
1946-1990 г . са създадени 20 държав-
ни и 2 общински куклени театри, 
които създават своя широка зри-
телска аудитория .

Отново за УНИМА
През 1957 г . пак по инициатива 

на Чехословакия, УНИМА възобно-
вява дейността си след Втората 
световна война, с конгрес в Прага .

През 1958 г . Маргарета Никулеску 
– директор и режисьор на театър 
„Цъндарика“, става инициатор и 
организатор на нов конгрес в 
Букурещ, съпътстван от голям 
международен фестивал под егида-
та на УНИМА . Следват още два 
такива фестивали в Букурещ през 
1960 г . и 1965 г . Тези инициативи 
довеждат до невероятно раздви-
жване сред кукленотеатралните 
среди в Европа и света . Заговорва се 
за съвременен, модерен куклен теа-
тър . Българското участие е от го-
лямо значение за цялостното по-се-
тнешно развитие на това изкуство 
у нас . Очите на творците от 
България се отварят за нови хори-
зонти . Въпреки бледото предста-
вяне през 1958 г . с „Момче и вятър“, 
събитието силно амбицира млади-
те твор ци в театъра и две години 
по-късно, на Втория фестивал (1960 
г .), на почетния пиедестал застават 
българските творци Лиляна Дочева 
(„Заешко училище“), Николина 
Георгиева и Атанас Илков, („Петя и 
вълкът“) .

Особено впечатление прави на 
всички представянето на „Петя и 
вълкът“ . Една модерна постановка 
по музика на Сергей Прокофиев . 
Привличат вниманието условност-
та и пластиката на куклите с гео-

4 Е . Н . Базилевич 
(24 .11 .1889, Харков, 
Русия – 19 .2 .1940, 
София) е известна 
руска актриса, живу-
ща в България от 
1921 г .
Григорий Зипалов 
Базилевич (роден в 
Русия, починал през 
1941 г . в София) е 
артист в България 
от 1921 г . 
Ръководител е на 
руски марионетен 
театър в София 
(1930-1941) . Ученик е 
на известния руски 
кукленик Иван 
Афиногенович 
(Финогенович) 
Зайцев (1863-1936) .
Виктор Зипалов – 
куклен актьор и син 
на Екатерина 
Базилевич, дългогоди-
шен художествен 
ръководител и 
режисьор на 
Художествения кук-
лен театър към 
„Славянска беседа“ .
5 Виж Владова, 
Елена, „Благословия 
на куклите“, САБ, 
С ., 1997 и 
„История на мисъл-
та за куклен теа-
тър в България“ 
1892-1972, ИИ – 
БАН, С, 2000 и 
Синигерска, Д . 
„Очерци по исто-
рия на българския 
куклен театър“, 
Ателие В ., 2005 .
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метрични форми . Допълвани от 
живата актьорска ръка, те предла-
гат ярки, изразителни движения . 
Изненадващо, пушките на ловците 
са само тръби, а котката и вълкът 
са направени от напрегнати пружи-
ни . Зрителят е завладян не от следе-
нето на сюжета, а от радостта да 
разчита изобретателните знакови 
послания в музикалния разказ . 
Именно този успех дава самочувст-
вие на младите Илков, Цонев и 
Георгиева да продължат по посока 
на модерния театър . През есента на 
1962 г . те приемат първия клас във 
ВИТИЗ (НАТФИЗ), където започ-
ват да развиват и възпитават една 
нова, специфична кукленоте-
атрална естетика . Това дава пря-
ко отражение върху всички следва-
щи поколения творци, както и вър-
ху цялостното развитие на българ-
ския куклен театър .

През 1962 г ., по време на VII кон-
грес на UNIMA във Варшава, 
Николина Георгиева е избрана за член 
на президиума . Това поставя ново 
начало на българското участие в 
тази световна организация и става 
повод за учредяването на български 
национален център .

Така, на 18 .3 .1963 г . е създаден 
Български център на УНИМА, с 
което България става равноправен 
член на Union International de la Ma-
rionette .

За председател е избрана Ни-
колина Георгиева, а за Генерален секре-
тар – Евгени Фабиани .

Със своите открити дискусии 
фестивалите на УНИМА през 60-
те се превръщат в световен кри-
терий за качество . Доказателство 
за това са думите на Бил Беърд, 
един от най-известните американ-
ски кукловоди в света по онова 
време . Ето какво пише в писмо до 
Марджъри Мак Фарлин6, от 
13 .2 .1968 г .: „...В нашата голяма стра-
на всеки може да бъде кукловод и да има 
компания, но когато показваме лице 
пред света трябва да бъдем селективни. 
Нашите фестивали и спектакли, кога-
то става въпрос обществеността 
трябва да бъдат филтрирани – за пред-
почитане от комитета на UNIMA. В 
противен случай ние постоянно риску-
ваме жалко представяне в Букурещ.“7 
Тези думи говорят красноречиво за 
респекта, който внушава УНИМА .

Николина Георгиева ще е дългого-
дишен наш представител в светов-
ната организация,като член на 
Екзекутивния комитет, заедно с из-
тъкнати дейци на кукленото изку-
ство като Сергей Образцов, Майкъл 
Мешке, Еди Майрон, Ирина 
Жаровцева, Пени Френсис, както и 
тези, които виждаме на снимката: 
Хенрик Юрковски, Мейер Контрактор, 
Таиджи Каваджири и Маргарета 
Никулеску, с които я свързва дългого-
дишно приятелство . С големия си 
авторитет и респект на педагог и 
творец проф . Георгиева работи как-
то за престижа на българския куклен 
театър по света, така и за разви-
тието на международното куклено-
театрално сътрудничество . Секре-
тариатът на Българския център на 
УНИМА е настанен в Съюза на ар-
тистите в България . С течение на 
времето двамата с Евгени Фабиани 
успяват да издействат бюджет за 
международна дейност . Колективни 
членове на БЦ на УНИМА стават 
всички куклени театри в страната . 
Има и много индивидуални членове .

В резултат на международното 
си членство, авторитетът на кук-
леното съсловие в страната непре-
къснато расте . През октомври 1972 
г . тържествено е открит I между-
народен фестивал на българската 
куклена пиеса „Златният делфин“ . 

Огромна е заслугата за това на 
дългогодишния театрален дирек-
тор на варненския куклен театър 
Йордан Тодоров . Той превръща фес-
тивала в един от най-престижните 
форуми в Европа по онова време . С 
цел да се поддържа високо художест-
вено ниво, е решено този форум да 
се провежда веднъж на всеки три 
години, за да може през това време 
да се създадат висококачествени 

спектакли – конкурентоспособни 
за надпреварата .

БЦ на УНИМА държи високо 
летвата, в резултат на което на 
първите две издания на фестивала, 
престижната Голяма награда 
„Златен делфин“ не се присъжда . 
Това недвусмислено говори за отго-
ворността към ценностите и дос-
тиженията на световното куклено 
движение .

БЦ на УНИМА, създава дру-
жески контакти и договори за 
обмен с приятелски страни като 
Русия, Чехословакия, Полша и 
ГДР . Ежегодно в бюджета се зала-
гат средства, а Изпълнителното 
бюро взема решение за изпращане 
на отличили се наши актьори, 
режисьори и сценографи на фес-
тивали в тези страни, както и 
на кратки специализации, в 
Международния кукленотеатра-
лен институт в Шарлевил-
Мезиер, Франция . На щастливци-
те са осигурени пътни, дневни и 
квартирни разходи .

Българският център на УНИМА, 
преценява и изпраща най-добрите 
спектакли, за да представляват 
страната ни по света, като особе-
но строга е селекцията за предста-
вянето на България в Световните 
фестивали, съпътстващи на всеки 
четири години конгресите на 
УНИМА .

70-те години са златен период . 
Неизброими са успехите на българ-
ския куклен театър на редица между-
народни фестивали, респектиращи 
с нестандартни решения, ансамбло-
во единство и мащабност . България 
е домакин на заседания на управител-
ните структури на УНИМА, кое-
то отново е знак за нарастващия 
авторитет на страната ни .

Улица „Раковски“, с 
първата сграда на 
Славянска беседа – 
1910 г . В дъното се 
вижда военният 
клуб .
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6 Marjorie Batchelder 
McPharlin (1903-97) 
е важен американ-
ски куклен деятел . 
Нейните две най-
известните кукле-
ни продукции са 
„Птиците“ от 
Аристофан (1933) и 
„Смъртта на 
Тентажил“ от 
Метерлинк (1937) . 
Тя е автор на 
много книги за кук-
лен театър и е 
вторият почетен 
президент на 
Кукловодите на 
Америка . Марджъри 
е и създател на 
ръкавична кукла с 
щеки, която Джим 
Хенсън заема като 
стил за Мъпетите .
7 Excerpts from Bil 
Baird's letter to 
Marjorie McPharlin, 
February 13, 1968 .
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Може би днес това не учудва ни-
кого, но във времето на политиче-
ска стагнация, в затвореното прос-
транство на социалистическия ла-
гер, в условията на Студена война и 
Желязна завеса благодарение на 
УНИМА българският куклен теа-
тър намира начини да се срещне със 
света и светът да се срещне с бъл-
гарската куклена школа .

През 1986 г ., благодарение на неиз-
черпаемата енергия на големия човек 
Васил Апостолов, вдига завеса още 
един международен куклен фестивал 
– „Двама са малко, трима са много“ 
– едно ново пространство за изява 
на малките форми .

През 1988 г . Ръководството на 
БЦ на УНИМА е предадено на по-
младото поколение . За президент е 
избран Славчо Маленов, а за секре-
тар Майя Петрова .

На ХV конгрес на УНИМА, 
през 1988 г ., в Нагоя, Николина 
Георгиева е отличена за дългого-
дишната си работа в 
Екзекутивния комитет, със зва-
нието ПОЧЕТЕН ЧЛЕН на 
Световната организация . По ней-
но предложение Конгресът на 
УНИМА избира за член на Екзе ку-
тив ния комитет Славчо Ма-
ленов . Така България ще продължи 
да бъде представлявана в тази 
престижна организация още два 
мандата (до 1996 г .) .

През следващите години БЦ на 
УНИМА върви по отъпканите пъ-
теки на основателите . Докато 
офисът е в САБ и има бюджет, не-
щата вървят добре, но в началото 
на 90-те настават промени . 
Сградата на Съюза е реституирана, 
бюджетът отрязан и Центърът 
изхвърлен на улицата, без постоянен 
адрес, без телефон и без средства, 
без възможности да плаща междуна-
родния си членски внос от 400 дола-
ра . След уверения на министър Елка 
Константинова, че въпросът с 
членския внос ще бъде уреден, през 
лятото на 1992 г . заминаваме с бо-
дра увереност, за Любляна, на ХVI 
конгрес . Изумлението е огромно, ко-
гато отказват да ни регистрират 
поради неплатен членски внос . Все 
пак честната ни дума подейства и 
бяхме допуснати до работата на 
конгреса, но още по-голям бе срамът, 
когато след връщането си откри-

хме, че зад силните думи на минис-
търа, не са последвали стъпки за 
превръщането им в дела . Започва 
ходене по мъките и обясняване кой 
си, какъв си и за какво се бориш . 
Благодарение на ходатайството на 
Злати Златев пред заместник-ми-
нистъра Николай Поляков, вече при 
министър Емма Москова (1997 г .), 
прошението на центъра бива чуто 
и колегиумът взема решение да пла-
ща членският внос . Но това трае 
само до 2001 г .

Участието във форумите на 
УНИМА е възможно само за сметка 
на семейните бюджети на председа-
теля и секретаря . Театрите вече не 
се нуждаят от посредничеството 
на УНИМА и преговарят сами за 
участията си във фестивалите . 
Финансовата криза постепенно пре-
минава в духовна . Директорите се 
освобождават от творческите си 
кадри – драматурзи, режисьори, сце-
нографи, композитори . Почти на-
всякъде са закрити ателиетата . От 
Високо и Мащабно Изкуство, кукле-
ният театър започва да се връща 
към карагьозчийските практики от 
края на ХIХ век .

Под названието „реформа“ 
Министерство на културата започ-
ва процес на разграждане . Резултатът 
от реформата е: безвъзвратно е за-
губен Плевенският куклен театър, 
където се провеждаха първите фес-
тивали със спектакли за възрастни . 
Кокетната му сграда, бива разграбе-
на (въпреки че е запечатана) и имуще-
ството безследно изчезнало . 
Съсипани са също куклените теа-
три в Кър джали, Шумен, Пазарджик, 
Силистра, Хасково и Враца . Под 
предлог, че ги спасяват, те са превър-
нати в част от хибриден мутант 
наречен Драматично-куклен теа-
тър .

Но се случиха и добри инициа-
тиви .

През 2000 г . прекрасният мени-
джърски тандем Дарин Петков и 
Таня Калчева създаде своя рожба – 
Международния кукленотеатрален 
фестивал за възрастни „Пиеро“ .

Този форум през годините наби-
ра все повече авторитет у нас и в 
чужбина .

През 1998 г . Театър „Ателие 
313“, приютява офиса на центъра, 
но това трае кратко, защото през 
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Елисавета 
Консулова-Вазова

Elisaveta Konsulova-
Vazova

1999 г ., в чест от 10-годишнината 
от създаването на този общински 
театър, той бива закрит .

Въпреки че средства за дейност 
няма, Центърът за изкуства 
„Сорос“, в лицето на Цветелина 
Узунова, протяга ръка на българска-
та УНИМА и дарява компютър и 
принтер, с което се облекчават ко-
муникациите ни със света . 
Благодарение на съвременните тех-
нологии през 1999-2000 г . е създаден 
уебсайт, в people .bulgaria .com, на бъл-
гарски и английски, с богата инфор-
мация за кукления театър у нас, с 
адреси на всички държавни и частни 
формации (тогава около 50), фести-
вали, образование, личности и мно-
жество линкове . През 2003 г . без-
платният сайт people .bulgaria .com е 
закрит, но цялата информация е 
съхранена и качена отново в geocities .
com, където се ползва до 2009 г, кога-
то и този сайт е закрит .

През 2005 г ., Националният цен-
тър за театър отказва да признае 
легитимността на документа, ре-
гламентиращ съществуването на 
центъра и членският внос отново 
не се плаща . Центърът е в колапс .
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За щастие през 2002 г . за дирек-
тор на ЦКТ (днес СКТ) е назначен 
Кирякос Аргиропулос . Воден от неу-
довлетворението си, натрупано 
през годините, той подема идеята 
за създаване на силна куклена гилдия, 
като учредява т .нар . АКТ 
(Асоциация на куклените театри), 
която паралелно с ценностите на 
УНИМА си поставя за цел да брани 
националните и международни ин-
тереси на съсловието, под название-
то АКТ-УНИМА, България . Това е 
новото лице на УНИМА у нас .

Тази асоциация е приютена в ло-
ното на най-големия български кук-
лен театър – СКТ . Следва нова съ-
дебна регистрация . Кирякос е и но-
вият председател на асоциацията . 
По негова инициатива (разбира се и 
с участието на управителния съ-
вет на АКТ-УНИМА) започва едно 
изключително ценно начинание – за-
почва да излиза престижното 
списание „КуклАрт“.

Това е сред най-значимите 
достижения на съсловието. Изре-
че ното с думи и създаденото на 
сцената бързо се забравя . Записаното 
на хартия – остава .

По инициатива на Кирякос се 
създава Международния фестивал – 
биeнале за уличен и куклен театър 
„Панаир на куклите“ . Учредена е и 
награда за цялостен принос в сфера-
та на кукленото изкуство от име-
то на АКТ-УНИМА .

Новият председател на АКТ-
УНИМА успява да издейства сред-
ства и през 2008 г . двамата с 
Христина Арсенова, член на УС, взе-
мат участие в работата на ХХ 
конгрес на УНИМА, проведен в 
Пърт, Австралия, където на све-
товната куклена общност отново 
е напомнено за България .

Последната смяна на ръковод-
ството на АКТ-УНИМА поставя 
начело Петър Пашов . По негова 
инициатива е учредена годишната 
награда „Сивина“ – нов престижен 
„Приз за млад актьор“, финансиран 
от колегията на режисьорите .

За отговорен секретар на АКТ-
УНИМА е избран Иван Райков .

Благодарение на новата актив-
ност през последните години, по-
степенно организационният живот 
се нормализира . Работи се по създа-
ването на нов уебсайт http://www .

unima-bulgaria .org . Проблемите с 
членския внос са сякаш преодолени . 
Страната ни започва да възвръща 
позициите си в международен план . 
Иван Райков взе участие в работа-
та на Съвета на УНИМА в 
Дордрехт, Холандия, където пред-
стави доклад за състоянието и дей-
ността на нашия център . През 2012 
г . двамата с Христина Арсенова, бя-
ха наши делегати на последния кон-
грес в Ченду, Китай, където пред-
ставиха кандидатурата на София за 
домакин на заседание на Съвета . 
Въпреки че бе предпочетена Куба, 
като най-нов член на организацията, 
се заговори отново за България . 
Иван Райков бе избран за член на ко-
мисията за жените в УНИМА с 
председател Тамико Онаги .

Днес, новите реалности не за-
дължават никого да търси посредни-
чеството на УНИМА, за да пътува 
по света . Всеки може да замине и да 
се представя от името на България . 
В страната ни се провеждат все 
повече кукленотеатрални форуми . 
Броят им вече значително надхвър-
ля количеството добри спектакли, 
създавани през годините . Някога 
участието във фестивал и отличи-
ята имаха някаква стойност . Днес 
наградите просто се разпределят 
между участниците, защото прос-
то трябва да се дадат . В науката 

има едно понятие, определящо ни-
вото на една научна разработка – 
дисертабилност . То не определя да-
ли разработката е добра или лоша, а 
нивото на професионално мислене 
– доколко тази разработка казва не-
що ново .

Все по-често, като вляза в зала-
та ми се струва, че този или онзи 
спектакъл сякаш вече съм го гледал . 
Нищо ново, нищо интересно и въл-
нуващо! Мисля, че на фестивал 
трябва да се ходи само с фестива-
билни спектакли . За съжаление голя-
ма част от предлаганите спектакли 
са не само не-фестивабилни, но и 
срамотабилни .

Ние нямаме нужда от фестива-
ли, с които да си плакнем само-
чувствието . Трябва да огледаме къ-
щата си и да престанем да си ми-
слим, че сме шампиони, защото сме 
българи . С боклуци не се правят ше-
дьоври . Нужни са ни не просто 
спектакли, а сценични постижения . 
Необходимо е да разговаряме откри-
то по тези въпроси, а не да се самох-
валим и самозалъгваме . Трябва да за-
почнем да търсим отново откри-
тия и находки, защото само така се 
развива изкуството . Едва тогава 
можем да очакваме, че ще сме на ни-
во, че сме достойни за идеалите и 
ценностите на УНИМА .

Да живее УНИМА!

Лицевата част на 
пощенска картичка 
с учредителите  
на УНИМА
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