
собствена сграда, а не да бъде тук или там под 
наем, което няма да му реши проблема въобще . 
Трябва да му се намери място, за да продължи да 
съществува . Общината трябва да вземе решение 
иска ли го, или не го иска този театър . Имат ли 
нужда от него, или не . Надявам се поне, че ще ни 
подкрепят в изплащането на наема, докато се 
намери някакво добро, адекватно решение . 
Защото не мисля, че Сливен не си заслужава теа-
търа . Напротив .

Кукленият театър е живо изкуство, което 
постоянно се променя. Как виждате вие не-

говото бъдеще и в частност това на КТ-
Сливен?

Не съм се замисляла . . . Мисля основно 
за нещата, които се случват в настоящия 

момент . Опитвам се да се възползвам от 
всичко ново, интересно и съвременно, 

стига то да е уместно, да върши рабо-
та и да помага да се случват по-инте-

ресни неща на сцената . Не ми е 

чуждо и неприсъщо да използвам и мултимедия, 
и всички възможни съвременни изразни сред-
ства, които могат да помогнат за една интересна, 
запомняща се и внушителна визия . Смятам, че 
всичко има своето място, когато то е добре из-
мислено, добре премерено . Не съм човек, който 
би спрял прогреса и развитието на кукления теа-
тър . Театърът е претърпял много метаморфози, 
отдавна актьорът е излязъл пред паравана . Не 
казвам дали това е само за добро или за лошо . Но 
не ми се иска куклата като такава да изчезне за-
ради живия план . Една тенденция, която набира 
някаква скорост . А куклата е нещо страшно бла-
годарно . Напоследък куклата е просто някакъв 
знак, на който никой не обръща внимание . На 
мен лично това никак не ми харесва . И смятам, 
че кукленият театър трябва да не спира да съ-
ществува като такъв и не бива да забравя основ-
ното си изразно средство, което може да се до-
пълва, разширява, обогатява, но задължително 
трябва да присъства .

Тази година се проведе Х 
издание на Международната 

творческа лаборатория с тър-
сения в сферата на кукления 

театър за възрастни . Започналата 
през 2003 г . ини циатива на КТ-Стара 

Загора, вдъхновена от режисьорския практически 
семинар „Балканите четат Радичков“1, про-
дължава развитието си и до днес . Още с първото 
си издание лабораторията насочва внимание към 
кукления театър за възрастни . Тъй като форматът 
на събитието е международен, всеки път при-
съства чуждестранен специалист от дадена 
сфера, който обогатява процеса, независимо 
дали говорим за драматург, сценограф, лайт 
дизайнер и т .н . Първите четири издания на 
международната творческата лаборатория-
ателие са ежегодни . Причините, поради които 
лабораторията се превръща в биенале, са главно 
организационни . В Стара Загора се провежда и 
още една важна куклена среща – Международният 
кукленотеатрален фестивал за възрастни 
„Пиеро“ . През 2003 г . и 2005 г . лабораторията и 
фестивалът са част от културния живот на града . 
За организаторите става ясно, че е по-добре да 
не бъдат програмирани в една и съща година . По 
този начин от мениджърска и имиджова гледна 
точка театърът ежегодно предлага събитие, 
което привлича разнородна публика и този факт 

неминуемо води до повишаване на интереса към 
дейността на театъра като продуцираща фигура .

Нека проследим историята на лабораторията 
през годините . В самото начало през 2003 г . е 
определена като режисьорска лаборатория, а 
названието ѝ е „Кукли на Балканите“ . Това пред-
полага обмен на опит между артисти от различ-
ни балкански страни . Темата на първото издание 
е „Той и Тя: греховната любов“, а ръководител е 
доц . Петър Пашов . До 2005 г . включително ръко-
водителят на работния процес и сценографът 
(Мариета Голомехова) не се променят, а нововъ-
веденията, които правят, са свързани с включва-
нето на студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ 
от класа по „Актьорско майсторство за куклен 
теа тър“ на доц . Жени Пашова . 

Четвъртото издание през 2006 г . включва ре-
жисьори от Сърбия и Черна гора, САЩ и 
България . Нововъведението в това издание е 
участието на студенти по кинорежисура и опера-
торско майсторство, които създават докумен-
талния филм „Лабораторно“ . Това е и годината, в 
която се взема решение творческите лаборато-
рии да се провеждат като биенале .

Ръководител на петото издание е доц . Петър 
Пашов, който отново работи със сценографката 
Мариета Голомехова . В ателието участват 
още трима режисьори – двама от България и 
един от Франция . Новото е, че са поканени 
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Изследваме 
човека в наше-
то съ вре мие. 
Как се чув-
ства той, 
какво се случ-
ва с него? 
Какви процеси 
про тичат? 
Може ли да 
оцелее? Вяр-
ваме, че тряб-
ва да оцелее. 
Има го и в 
Оруел: Когато 
измъчват 
главния герой, 
той въпреки 
болките зая-
вява: „Вие не 
можете да 
унищо жите 
човека. 
Човешкият 
дух е вечен! 
Той ще оце-
лее!“ От   го  ва-
рят му мъчи-
телите: „Чо-
веш  кият дух 
няма да оце-
лее, защото 
ние го унищо-
жихме!“

Джордж Оруел 
забелязва про-
цесите на ду-
ховно гниене в 
нашето обще-
ство и ги из-
следва с точ-
ността на 
хирург. 
Романът му 
„1984“ е като 
скалпел, кой-
то разрязва 
човешката 
същност, за 
да открие 
какво ни е 
превърнало в 
чудовищата, 
които сме.

Веселка 
Кунчева

преподавателите от куклената катедра към 
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ .

Следва много интересен период, в 
който основното име, с което свързваме 
лабораторията, е това на Ищван Наги . В две 
поредни издания (VI и VII) той и екипът, 
ангажиран с лабораториите, изследват 
импровизираната сценична игра „Комедия дел 
арте“, а след това „Мюзикълът – провокация 
за творчески търсения в синтетичното 
сценично изкуство“ . Любопитното е, че и двете 
лаборатории са толкова успешни, че „раждат“ 
спектакли2, които стават част от репертоара на 
театъра . Екип на БНТ 2 създава документален 
филм за работата на творческата лаборатория 
под името „Кой пак не иска да плати“ с режисьор 
Юрий Дачев .

Сега отново можем да говорим за период, 
при това много важен, който продължава и до 
днес . От VIII издание на лабораторията до X 
дейността се свързва с работата на режисьорката 
Веселка Кунчева и сценографката Мариета 
Голомехова . Второто име вече ни е познато 
от предходни издания на фестивала, но, ако 
внимателно прочетем имената на участниците 
през годините, ще видим и това на Веселка 
Кунчева, която през 2004 г . е един от двамата 
български режисьори под ръководството 
на доц . Петър Пашов, работещи по темата 
„Балкански легенди“ .

Но нека се върнем на последните три издания, 
за които все още не сме казали нищо . През 2014 
г . темата на ателието е „Страх“ . След успеха на 
работния процес е създаден и спектакъл (за 
възрастни) със заглавие „Страх“, който донася 
четири номинации и три награди „Икар 2015“ . 
Създаден е и документалният филм със същото 
име с режисьор Мария Стоянова, който участва 
в селекциите на Международни фестивали за 
документални филми в Европа . Спектакълът е 
впечатляващ не само като изследване на темата, 
но и музикално, движенчески, светлинно3 .

През 2016 г . следва ателие върху текстове 
на Ф . М . Достоевски като основният текст, 
който е използван, е романът „Бесове“ . Темата 
на лабораторията е „Срещу себе си“ . Създаден 
е и спектакъл, който има сравнително кратък 
сценичен живот . Любопитно е да се обърне 
внимание и на факта, че Театрална работилница 
„Сфумато“, която ежегодно провежда своето 
работно ателие, през 2017 г . избира творчеството 
на Достоевски и по-конкретно произведенията 
„Идиот“ и „Бесове“ . Не случайно споменавам 
този театрален факт от изминалите години . 
Смятам, че именно подобни лабораторни опити 
работят в посока възпитаване на публики – тема, 
която продължава да вълнува и в момента4 .

Стигнахме и до тазгодишното Х издание . 
Интересното тук е, че работният процес 
е разделен на две части и международния 

характер на събитието се изразява в първата . 
Тази година познатият тандем Веселка Кунчева 
и Мариета Голомехова работят по два текста 
на Джордж Оруел . Съответно лабораторната 
ра бота е разделена във времето . На 14 .6 .2018 
г . бяха представени резултатите от работата 
на българския екип със студенти от „Pace 
School of Performing Art“ – Ню Йорк по 
романа „Животинска ферма“ . За първи път в 
историята на фестивала се очаква премиера 
извън рамките на страната – в Ню Йорк (по 
думи на Дарин Петков – директор на КТ-Стара 
Загора, през септември 20185) . Втората част на 
ателието бе проведена между 15-31 .8 .2018 г . 
Тя е съсредоточена върху емблематичния ро-
ман на Оруел „1984“ . Темата е насочена към 
обезличаването на личността, а премиерата на 
спектакъла се очаква следващата календарна 
година .

В заключение мога да кажа, че Международ-
на та творческа лаборатория-ателие е из клю-
чително важна част от културния живот на 
Стара Загора . Тя създава нови измерения за 
осмисляне на кукленото изкуство за възрастни 
и привличане на аудитории за него . И не на 
последно място тя, разбира се, дава възможност 
на артисти да изследват нови начини на работа 
и да обменят опит с чуждестранни колеги . 
Според мен поемането на толкова голям риск 
с лабораторна работа именно в посока куклен 
театър за възрастни (театър, който тепърва 
започна да става по-популярен за зрителите) 
от организаторите в лицето на Дарин Петков 
(директор на КТ-Стара Загора) и Татяна 
Калчева (заместник-директор на театъра), е 
притегателна сила за много артисти, изкушени 
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Макар и осезаеми за болшинството от хората, 
работещи в сферата на кукления театър, пробле-
мите на българската куклена пиеса за деца са 
недостатъчно коментирани, а отражението им 
върху цялостната картина на кукленото ни изку-
ство често е подценявано . По тази причина е 
важно да се разграничат предположенията от 
фактите и да се разгледа българската куклена 
пиеса такава, каквато е тя днес .

За да може да бъде проследено развитието на 
българската куклена пиеса от края на ХХ и нача-
лото на ХХI век (1990 – 2015), събрах и система-
тизирах наличните данни за репертоарите на 
държавните куклени театри1 . В статистиката е 
включен и Столичният куклен театър, тъй като 
много от тенденциите в областта водят началото 
си именно от него . За жалост данните, предоста-
вени от театрите, обект на настоящото изследва-
не, са непълни, особено за периода преди 2000 
година, поради загубени или непълни архиви . 
Все пак, базата за него са 814 заглавия, с надеж-
дата, че те са достатъчно показателни .

За да се дефинират точно процесите в драма-
тургията за деца в държавните куклени театри, 
на първо място трябва да се очертае профилът 
на авторите, които посягат към този жанр, явя-
ващ се пресечна точка между драматургията, 
кукления театър и детската литература .

През изследвания период, в афишите на дър-
жавните куклени театри откриваме премиерни 
заглавия на над 140 автори . От тук следва, че 
опити не липсват . Но въпреки големия брой дра-
матурзи, чиито пиеси са реализирани на сцена, 
тези които устойчиво присъстват в репертоари-
те на театрите с повече от 5 заглавия (по-малко 
от 10% от всички) са: кукленици-актьори и най-

вече режисьори с професионално образование по 
куклен театър; работещи/работили на щат в 
определен театър, където предимно се поста-
вят текстовете им; едновременно драматурзи и 
режисьори на спектаклите си; без публикувани 
текстове (драматургични или други) за деца.

За сравнение, ако вземем най-поставяните 
автори през периода 1965-1990 г . ще открием 
различни „отличителни белези“ на драматурга в 
кукления театър (Валери Петров, Борис Априлов, 
Рада Москова, Йордан Радичков, Станислав 
Стратиев, Иван Теофилов) . Авторите от този 
период са предимно: писатели, не изключително 
драматурзи; с публикувани текстове за деца; 
повечето без професионално образование в сфе-
рата на кукления театър; работили в различни 
театри у нас.

На какво се дължи тази промяна в профила на 
пишещите за куклен театър? Причините са много . 
На първо място, развитието на българската лите-
ратура за деца след 1990 г . не се отличава с пости-
женията от предходните години . За съвременните 
писатели за деца Светлана Стойчева пише: 
„Родната ни литература за деца е в криза и мълчи 
(не че няма книги – няма явления!), а преводната 
литература за деца крещи, без това да значи, че е 
във възход . За разлика от оредяващите редици на 
детските читатели, пишещите за деца стават ся-
каш все повече (като тук май се налага да се про-
кара границата между „пишещи“ и „автори“) . 
Някои от пишещите придобиват авторско само-
чувствие от скудоумието на дадени книжки, кои-
то се пускат на пазара, казвайки си „пък аз не ще 
ли го напиша по-доб ре“, т .е . амбицират се от кри-
зата и я за дъл бо ча ват .“2

Може да се каже, че кукленият театър в голя-

Откъс от ма-
гистърска те-
за на тема 
„Авторската 
българска дра-
матургия за 
деца в репер-
тоара на дър-
жавните кук-
лени театри 
от 1990 до 
2015 г.“, защи-
тена през 
2017 г. с нау-
чен ръководи-
тел проф. 
Свет лана 
Стойчева.

Търси (ли) се драматург
Венера Нечкова-Фингарова

от възможността за свобода и експеримент, 
които могат да открият в Стара Загора .

За финал искам да ви споделя нещо, което 
любим мой мотивационен говорител (Саймън 
Синек6) казва във връзка с мениджмънта и 
мотивацията, а именно че, за да си успешен, 
не трябва първо да си задаваш въпросите 
какво и как правя, а защо . Тогава и хората, с 
които работиш, ще могат целеустремено и 
мотивирано да преследват не количествения 
аспект на продукта или услугата, а качествения . 
С началото на лабораторията в Стара Загора 
си личи, че въпросът „защо?“ е бил зададен и 
промените, които настъпват са ясен резултат 
от целенасочена и дългосрочна мениджърска 
стратегия за развитие . Не ми остава да кажа 
нищо друго освен, че с нетърпение очаквам XI 
издание на лабораторията .

1 „Балканите четат Радичков“ - 
15-25 .8 .2002 г . в Родопския драматичен 
театър .
2 Премиерата на „Комедия аха-аха – Дел 
Арте“ е на 10 .10 .2010 г .; премиерата на 
„Няма да платим“ по Дарио Фо е на 
25 .6 .2012 г .
3 За повече информация виж: Байков, М . 
Страхът – люлка на цивилизацията . 
Литературен вестник, бр .17, 30 .4-5 .5 .2014, 
с . 8 .

4 Тази година имаше голям интерес към 
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