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Център за изкуства „За Родопите“, Смолян); 
„Рисувани приказки: Храбрият Шивач“ по Братя 
Грим (адаптация и изпълнение Христо Колев) и 
„Малки истории за любовта“ (представление за 
цялото семейство) от КТ-Сливен, в сътрудни-
чество с театър „Стафан Бьорклунд“, Швеция . В 
третия ден на фестивала Малка театрална ком-
пания – Габрово имаше огромен успех сред деца-
та на Плевен с „Ателие за изработка на кукли“, в 
което малки зрители от различни възрасти се 
запознаха с идеята за направа на импровизира-
ни кукли от зеленчуци . Бяха изработени различ-
ни и оригинални кукли, а някои от тях бяха из-
ложени във фоайето на театъра като временна 
инсталация . Отново с висока посещаемост и ус-
пех премина и „Каквото направи дядо, все е ху-
баво“, авторският спектакъл на водещите на 
ателието . Вечерта завърши с КТ-Стара Загора и 
техния запомнящ се спектакъл за цялото семей-
ство „Бялата врана“ от Карел Чапек . Едно пред-
ставление, което показва класа и познаване не 
само на езика на кукленото изкуство, но и спо-

собността му за разполагане в ярка, пълнокръв-
на постановка със силни актьорски изпълнения . 
Последният ден на фестивала премина знаково с 
четири събития, предназначени за възможно 
най-широката палитра от възрасти . От инова-
тивния и все още нов вид представления за най-
малките „Бебешка пиеса“ на Столичен куклен 
театър, през „Циркова програма – жонглиране и 
баланс“ пред театъра на Дуо BarbaroniTe, Бургас, 
до последното представление за фестивала на 
Столичен куклен театър – „Свят/о“, създадено по 
сценарий, режисура и хореография на Дуда Пайва 
от Холандия – необичайно, експериментално и 
трагикомично . Едно мултижанрово пътешествие, 
което съчета по любопитен начин мултимедия, 
куклен и предметен театър . Като финал на артис-
тичната програма тази необичайна постановка 
предвещава следващото второ издание на фести-
вала да бъде по-мащабно . „Шарено петле“ ще се 
проведе отново през 2019 г . по същото време в 
Плевен, а амбицията на организаторите е да има и 
международно участие .

Рекламата на Макинтош 
„1984“, филмът „1984“ на Майкъл 
Радфорд, операта „1984“, компо-
зирана от Лорин Маазел и пиеса-
та „1984“ на Робърт Айк и 
Дънкан Макмилиан – в основата 
на всяка една от изброените 
творби стои едноименният ро-
ман на Джордж Оруел . Въпреки 
честите препратки към „Прек-
расният нов свят“ от Олдъс 
Хъксли, публикуван цели 17 го-
дини по-рано, романът на Оруел, 
остава емблема на дистопичния 
свят както през ХХ, така и през 
ХХI век .

В този текст искам да ви раз-
кажа за театралната интерпрета-
ция на романа, която видях на 29 
септември 2018 г . Х юбилейно 
издание на Меж ду народната 
творческа лаборатория-ателие в 
Стара Загора бе посветено на два 
от романите на Оруел . За първи 
път лабораторията е разделена 
на два етапа – първият предста-
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ви работата на тандема Веселка 
Кунчева и Мариета Голомехова 
със студенти от „Pace School of 
Performing Art“ – Ню Йорк по 
„Животинска ферма“, а вторият 
– на същия творчески екип и 
български актьори, бе съсредо-
точена върху „1984“ . Бих искала 
да поставя акцент върху показа 
на втория . Темата, която вълнува 
екипа, е изгубването на човеш-
кото лице, на човешкото в чове-
ка, загуба на духовната същност 
и обезличаването .

Празна сцена, а там – в мрака, 
в картонени разделения, вижда-
ме осветени главите на седем чо-
века със затворени очи, които 
под звуците на тих вятър се по-
клащат в синхрон наляво-надяс-
но . Първата реплика, която чува-
ме, е „Помня, че имах име“, а 
веднага след нея тихо, сякаш ня-
кой те приспива или изисква от 
теб да замълчиш, до нас достига, 
почти сливайки се със звука на 

вятъра, „Шшш“ . . . Всяка следваща 
реплика започва с думата помня, 
но веднага след това бива „отне-
сена“ от същия този „вятър“ . 
Мигновено разбираме, че памет-
та не е нещо, което се толерира и 
разбира, а диапазонът на споме-
ните ескалира от принадлежност 
– името, до същността на живо-
та, заложена в изказването 
„Помня, че животът не болеше“ . 
Глас в мрака на фона на „клате-
щите се глави“ монотонно опис-
ва настоящето и бъдещето като 
завършва с думите: „Ако искаш 
да си представиш бъдещето, 
представи си ботуш, смазващ чо-
вешко лице . Завинаги!“ . Любовта 
в света на тези хора е единствено 
тази към Големия брат, а щастие-
то е подчинено на предаността 
към него .

Ако обезличаването е нишка-
та, която свързва етюдите в по-
каза, то материалът, на който е 
подчинена сценографията, е 
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картон . Мариета Голомехова 
споделя, че простата метафора е 
най-четлива . Главите на актьори-
те, а в дадени моменти и целите 
им тела, са затворени в картоне-
ни кутии . Нейното решение е 
провокирано от първосигнална-
та идея за хартията като носител 
на информация, като медия, 
чия то функция е да информира . 
Мани пулацията над човека е из-
следвана посредством това тол-
кова просто и в същото време 
ясно и напълно достатъчно за 
зрителя визуално изразно сред-
ство . Затворът за тялото и еже-
дневието на човека е показано 
посредством обитанието на ви-
сока и тясна картонена кутия, в 
която той се побира, но само 
прегърбен – физическата дефор-
мация е единствената му въз-
можност за „комфорт“ . Сънят, 
любовта и интимността, предпо-
лагат затвор на главата, която е 
ясен знак за съзнанието, което 
не е свободно .

Любопитно за мен беше и 
драматургичното изграждане на 
разказа . За разлика от филма на 
Майкъл Радфорд, в който фоку-
сът е поставен върху персонажа 
на Уинстън Смит, в спектакъла е 
наблегнато върху колективния 
образ, който изгражда единна 
смислова метафора на обезлича-
ването .

Актьорите, които участват в 
спектакъла, са млади, което зна-
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чи, че активно не са живели във 
времето на описания в света на 
Оруел политически режим . 
Гледната точка е изместена от 
коментар на темата за „режима“ 
като нещо позитивно или нега-
тивно, към фокусиране върху 
съвременния човек, който сякаш 
е подел инерцията на манипули-
раните си деди .

Друг важен момент в спекта-
къла е ролята на маската . На 
празна сцена върху лицето на 
всеки един от осемте актьора 
виждаме маска, върху която е 
фиксирано изражение на при-
повдигнатост на притежателя ѝ . 
И, въпреки че лицето върху мас-
ката и това зад нея е едно и съ-
що, жестът на скриване зад фал-
шиво чувство, което избираш да 
покажеш и направиш част от 
самоличността си, само доразви-
ва идеята за загубата на иден-
тичност .

Една от силно запомнящите 
се сцени, която наблюдаваме в 
края на представянето, е пред-
ставянето на т .нар . „фабрика за 
естетическо самоусъвършенст-
ване“ . Деформацията на лицата 
посредством въженце, което 
всеки увива около лицето си, за 
да „изплаши врага“, е част от 
уеднаквяването им . Шестима 
седнали „другари“ следват ин-
струкции как точно да се „раз-
красят“ . След това по сигнал се 
изправят от столовете, на които 

спокойно са увивали лицата си, 
и отново, марширувайки в един 
глас скандират: „Войната е мир! 
Невежеството е сила! Свободата 
е робство! УРА, УРА, УРА!“

Краят на спектакъла показва 
крайност в състояние на изтеза-
ван психически човек . Седнали 
отново, всеки е потънал в своя 
свят и прави тикове, напомнящи 
вътрешна борба с установения 
„режим“, издавайки първоначал-
но тихи звуци, които постепенно 
ескалират и сякаш се сливат в 
един глас – на сирена – зов за 
помощ . След като тя утихне, чу-
ваме глас, който изрича послед-
ната реплика: „Ще се срещнем 
там, където няма тъмнина“ .

Краят дава надежда за нова 
среща; за промяна посредством 
колективна борба срещу уста-
новеното . Най-силната смисло-
ва метафора за мен беше тази на 
спомена като артефакт на наше-
то минало „Аз“, което бленува 
свобода и хуманност . Ла-
бораторното изследване на 
творчеството на Оруел е пре-
дизвикателство, но смятам, че 
екипът се е справил с него и е 
превърнал романът „1984“ в 
осъвременен прочит на живота, 
за който авторът говори без да 
бъде дидактичен, а по-скоро 
шеговито и недвусмислено да 
покаже участта на хората от 
картонените кутии, които и ние 
обитаваме .

The television commercial of Macintosh “1984”, 
the film “1984”, directed by Michael Radford, the op-
era “1984” by Lorin Maazel and the play “1984” by 
Robert Icke and Duncan Macmillan – all of these are 
based on the novel with the same name “Ninety 
eighty-four” (familiar as “1984”) by George Orwell . 
Despite frequent cross-references to “Brave new 
world” by Aldous Huxley, published 17 years earlier, 
the novel of Orwell remains symbolic for the dysto-
pian world both in the 20th and the 21st century . 

In this text I would like to tell you about the theat-
rical interpretation of the novel, which I watched on 
the 29th of September 2018 . The 10th anniversary 
edition of the International Art Laboratory – Atelier 
in Stara Zagora was dedicated to two of the novels of 
Orwell . And for the first time the laboratory was di-
vided into two stages . The first presented the work of 
the team Veselka Kuncheva and Marieta Golomehova, 
together with that of students from New York “Pace 
School of Performing Art”, based on “Animal Farm” 
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