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„Джобни чародейства“ е куклен моноспекта-
къл с участие на публиката . Създател на куклата 
е Лети Живкова . Това, което може да се каже за 
Чародея: „Тя е пазителка на изгубените приказ-
ки . Единствено, ако притежаваш чародейската 
комбинация, можеш да я видиш . Случи ли се 
това, то със сигурност не успяваш да преброиш 
колко точно джоба има . Последвай я, за да от-
криете приказка заедно и да се сдобиеш с таен 
магически дар .“ Артистичната творба условно е 
разделена на две части: в първата Чародея посте-
пенно разкрива чародейската комбинация, коя-
то представлява неизчерпаем източник на сила, 
който никой не може да ти отнеме, а във втората, 
чрез взаимодействие с публиката, се създава 
пространство за импровизационен творчески 
процес, където развинтените въображения се 
ползват с предимство . Децата са поканени да 
бъдат съавтори в приказната игра, като по този 
начин се стимулира тяхната проактивност . 
Превръщат се в режисьори, драматурзи или ак-
тьори, забавлявайки се и виждайки как 
на момента предложените от тях идеи се 
реализират . Представлението, което за 
момента няма аналог в българския кон-
текст, е вдъхновено от идеята за разго-
вор между магическо създание и децата 
по важни и вълнуващи ги теми или та-
кива, на които си заслужава да се обър-
не внимание . „Граматика на Фантазията“ 
на Джани Родари е друг необятен труд, 
оказал огромно влияние при създаване-
то . Заниманията ми с импро(визацио-
нен) театър, при който публиката участ-
ва в случващото се на сцената, са причи-
ната за любопитсвата ми към по-актив-
но включване на зрителите, превръщай-
ки ги и в съавтори . Двата цитата от 
Алберт Айнщайн: „Въображението е 
по-важно от знанието“ и „За съжаление 
вече стана очевидно, че нашата техноло-

гичност задмина нашата хуманност“ ще оставим 
сами да говорят за себе си . Основополагаща е 
позицията, че благодарение на креативността, 
човек е способен да извършва адекватни дейст-
вия при изменения на заобикалящия свят и при 
възникващи проблеми, което се смята за изклю-
чително необходимо качество за съвременния, 
постоянно променящ се начин на живот . За мал-
ко повече от година независимият спектакъл 
има вече 40 представления в цялата страна . 
Премиерата му се случва в рамките на „Изкуство 
в контейнер“ в София . През първата половина 
на 2018 г . проектът спечелва финансиране от 
„Културната програма на Българското предсе-
дателство на Съвета на Европейския съюз за 
2018 г .“ на Национален фонд „Култура“, благода-
рение на което деца от 20 населени места с огра-
ничен достъп до театрални събития получават 
възможност да присъстват на „Джобни чародей-
ства“ безплатно . По време на турнето са намере-
ни двадесет и три приказки, събрани, илюстри-
рани и творчески редактирани в дигитална ед-
ноименна книга (https://issuu .com/manuela .
sarkissyan/docs/a4_book_charodeystva_potochen) . 
Тази есен се осъществиха още шест представле-
ния в същата таргет група, организирани от 
Фондация „СИДЕЯ“, финансово подкрепени от 
Министерство на културата и в партньорство с 
Фондация „Заедно в час“ . Форматът на „Джобни 
чародейства“ предполага постоянната ми отво-
реност към случващото се, защото то е структу-
рирано само наполовина . Спонтанността и не-
подправеността на детската аудитория са интри-
гуващо предизвикателство, пълно с неочаквани 
изненади . Представлението се превръща в ис-
тинска среща между Чародея и малчуганите, 
наситена със споделяне на мечти, тайни, фанта-
зии, смешнотии, страхотии и най-разнообразни 
измислици, някои от които оживяват сред спасе-
ните и върнати в Приказното Царство приказки . 
Поощрява се изборът на различни начала и чу-
дати герои с нетипични характеристики . Именно 
така се появяват Имало-нямало едно въображе-
ние, пълно с Феи; Дъждът, Който искал да зава-
ли; Хем силен – хем страхлив; мистър Син Чорап 
С-дупка-на-петата; Графитеното Чудовище; 
Зомбито, което се страхувало да плаши хората и 
използвало вълшебен пръстен; Поничката, коя-
то мечтаела да се напълни с шоколадов пълнеж; 
и още много други . След едно от посещенията 
Лора Белемезова – учител в IV ОУ „Св . Св . Козма 
и Дамян“ в Сандански, преподава урока си по 
български език за минало свършено време, из-
ползвайки спектакъла за пример . В писанията си 
учениците най-често споделят, че им е било за-
бавно, научили са нови неща и се радват, че са 
участвали . А още по-чудесното е, че и от моя 
гледна точка, нещата стоят по абсолютно същия 
начин!
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