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В кукленото ни изкуство акт-
рисата Валя Кушева заслужено е
спечелила име на добър професио-
налист, на талантлив творец със
сръчни ръце, с упорит и трудолю-
бив характер, със своеобразна
чувствителност и заразителна
емоционалност.

На 23 март 2008 г. тя отпраз-
нува своя 35-годишен творчески
юбилей на сцената на ДКТ – Габ-
рово. 35 години за един актьор са
хиляди моменти на радост, вдъх-
новение, цветност, възторг. Това
са репетициите, премиерите, кук-
лите, фестивалите, наградите...
Това са трепетът и любовта на
най-искрените и вдъхновени зри-
тели – децата, отраснали с прек-
расната магия, наречена Куклен
театър, и с героите, които насе-
ляват нейната вселена.

След изминатия път, след на-
трупания опит, след спечеленото
доверие и признание Валя Кушева
разказва: “Постъпих в Държавния
куклен театър – Габрово на 23
март 1973 г. с конкурс. По-късно
завърших ВИТИЗ в първия задочен
клас на проф. Атанас Илков и ас.
Дора Рускова с много висок успех.
През целия ми дългогодишен твор-
чески път съм изиграла много и
разнообразни роли – и положител-
ни, и отрицателни... Първата ми

роля – Надето на 6 години, беше
главна, в жив план, в “Приключения
на тавана” от Рада Москова (ре-
жисьор Н. Колев, сценография И.
Хаджиева). След това се заредиха
плеяда животинки: зайчета, мече-
та, прасета, сини акули, лисиче-
та, момичета, момчета, та чак
вещици Бастинда, Яги-драги, ца-
рици и т.н. В “Палечка” например
играя пет роли. Любимият ми об-
раз (от лиричните) е Слънчевото
момче от едноименната драма на
М. Асенов (режисьор Н. Колев). За
него получих отличие на Междуна-
родния фестивал в Ташкент през
1983 г. На следващата година пос-
ледва международно признание за
ролята на Лисичето от “Бяла при-
казка” на В. Петров (режисьор Н.
Колев). През 1985 г. получих награ-
да за женска роля на ІV национален
преглед на куклените театри за
ярко и оригинално решение на ро-
лята на Бисерната мида от “Пук”
на В. Петров (режисьор Г. Стой-
чев). Но най-ценна за мен е награ-
дата (не една, а две) на детското
жури на V международен куклен
фестивал за най-малките “Ян Би-
биян” в Силистра (1996). Първата
е за спектакъла “От българските
приказки по-хубаво няма” (режись-
ор Д. Кискинова, драматизацията
и музикалното оформление са
мои). А втората ми награда е за
най-добро актьорско изпълнение в
рамките на фестивала.”

Ролята на татко Язовец от
постановката по японската на-
родна приказка “Приключенията
на Юки и Пон” (режисьор Николина
Георгиева) ґ дава възможност за
силно въздействие върху детска-
та публика. За нейното изпълне-
ние тя е номинирана за награда на
Съюза на артистите в България в
раздел “Постижение в кукленото
изкуство”. За тържествената це-
ремония-спектакъл “Звезди 2000”
Валя разказва: “Това за мен беше
изключително голямо преживява-
не, особено от професионален ас-
пект. Режисьорските хрумвания
на Съни Сънински покачиха още

повече емоционалния ми градус.
Идеята му всички номинирани да
бъдем представени като истинс-
ки звезди, които отлитат в небе-
то, ме просълзи. Този върховен миг
трудно може да бъде разказан.
Може само да се преживее и така
да се запомни. От друга страна,
вълнението ми произтичаше от
това, че се състезавам с най-доб-
рите актьори от куклените те-
атри в страната. Затова в пър-
вия момент си казах, че това, ко-
ето ми предстоеше да се случи, е
невъзможно. Имах предвид силна-
та столична конкуренция. Напро-
тив. Аз срещнах подкрепата на
най-големите куклени светила у
нас, като проф. Николина Георгие-
ва, чиито думи няма да забравя ни-
кога: “В столицата има много
актьори, които могат да се забе-
лежат, но в провинцията да се за-
бележи актриса от висши столич-
ни капацитети – това вече е не-
що! Валя Кушева е стожерът на
Държавен куклен театър – Габро-
во.”

Същата година Валя получава
още една награда от Габровската
общественост и Община Габрово.
Тя става “Личност на 2000 г.” и е
обявена за една от “десетимата
най-добри габровци на годината”
за цялостно творчество, за ярко и
оригинално сценично присъствие
и за получената престижна номи-
нация за награда на САБ през 2000
г.

“Тръпките от тези награди и
досега не са стихнали, дори нап-
равиха огъня в мен още по-силен” –
казва Валя. Тридесет и пет години
на сцената са само миг, едно ди-
хание от живота на един всеот-
даен творец. Те са извор на ра-
дост, поле за творческа позиция,
начин за вълнуващи срещи със
зрителите – малки и големи. Имам
много любими роли, но за юбилея
избрах спектакъла “Баба, дядо и
месечинка” (режисьор Н. Колев,
сценография И. Хаджиева, музика
Д. Вълчев). Това е спектакъл отп-
реди 25 години. Изключително съм

За статията са
използвани мате-
риали от личния
архив на Валя Ку-
шева – писма,
статии, интер-
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благодарна на Н. Колев – основа-
тел на Куклен театър – Габрово.
Децата, които поканих за предс-
тавлението, бяха много впечатле-
ни и развълнувани и изживявания-
та с тях продължиха и след праз-
ника. Искаха интервю от мен, на-
рисуваха рисунки от спектакъла.
А едно от децата написа разказ
за мен. Много ме впечатли.”

На тържеството след пред-
ставлението Валя получава много

поздравления. “Но най-скъп и ценен
подарък за мен – казва юбилярка-
та – бяха поздравленията на де-
цата от детските градини. Осо-
бено вълнуващ бе и поздравът на
моята дъщеря, любимата ми муза
Моника: “Мама е истината, в коя-
то вярват децата”.”

На театъра винаги са нужни
талантливи и влюбени в своята
работа хора, като Валя Кушева. 

Честит юбилей, Валя!

Íåâèë Òðåíòúð - òúðæåñòâî íà
àðòèñòè÷íîòî ìàéñòîðñòâî
Ïåòúð Òîäîðîâ

В поквареното ми професионално съзнание на
театрален, куклен и танцов режисьор името на Не-
вил Трентър (Neville Tranter) буди само възхищение.
Той е една от малкото личности – живи легенди – в
съвременното кукленотеатрално изкуство, които
съумяват така да изплетат единството на спек-
такъла, че просто не ти остава нищо друго, освен
да се отпуснеш тихичко в залата и да подариш на
зрителските си сетива уникално естетическо пир-
шество.

Познавам лично Невил от Любляна, където през
2003 г. бях директор на фестивала “Touch of Dutch”
(в български превод нещо като “Холандско докосва-
не”). Спектакълът му “Re: Frankenstein” (нещо като
“Относно Франкенщайн”) беше едно от 9-те холанс-
ки представления, които поканихме за словенската
публика. Тук не мога да се въздържа да не спомена и
още един невероятен спектакъл от близък жанр –
“The Great War” (“Великата война”) на нашумялата
трупа “Hotel Modern” (“Хотел “Модерн”), където с
малки фигурки и осветление, на живо и на сенки, ар-
тистите пресъздават сцени от Втората светов-
на война.

“Re: Frankenstein” е един от блестящите образци
на стила на Невил Трентър, който той сам опреде-
ля като “visual theatre with human size puppets” (“визу-
ален театър с кукли в човешки ръст”). Темата му
беше драмата на създателя на Франкенщайн, който
унищожавайки чудовището, унищожава и себе си.
Блестящ спектакъл. Невероятни кукли. Брилянтно
актьорско майсторство и кукловодене. Хирургична
концентрация и внимание към всеки детайл, всяка
пауза, всеки дъх на човека и на куклата. След спек-
такъла бях като зашеметен. Такава естетическа
наслада съм изпитвал много рядко през живота си.
И за мое щастие, подобен висш пилотаж в сценич-
ното изкуство, колкото и рядко да се среща, ми да-
ва заряд и надежда, че къртовската работа в те-
атъра може да бъде възнаградена и че в крайна
сметка в нея има и някакъв екзистенциален смисъл.
Разбира се, стига тя да е подплатена по рождение
с докосването на Онзи горе, който постоянно ни
наблюдава. Какъвто е случаят с Невил.

В спектаклите си той работи сам. Сам изра-
ботва и страхотните си кукли. Винаги е сцената
на живо, като един от персонажите в историите,
които разказва. Останалите характери са кукли в
човешки ръст, които обикновено присъстват на
сцената на закачалки, и той ги съживява, когато
има нужда от тях. Невил споделя, че за него е дос-
татъчно, ако зрителят запомни някой от визуални-
те образи, които създава. Но аз бих искал да доба-
вя, че при него визията винаги е потопена в един
много ясен и добре изпипан рационален и чувствен
контекст, така че усещането за естетически ор-
газъм е цялостно и многопластово – силна визия,
остра мисъл, канализирана емоция, ясни отношения
актьор–кукловод–кукла, виртуозно актьорско майс-
торство и кукловодене, интелигентно чувство за
хумор и самоирония.

Какво повече, ще каже някой. Просто изрязваме
снимката и биографията му и ги залепяме в Исто-
рията на съвременния театър. Наистина, през пос-
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