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В изкуството особено важно е
да избягваш готовите и удобни
щампи, приятното течение, по
което се понасяш, отдавайки се из-
цяло на властта на навика.

Истинските и стойностни
постижения в театъра винаги са
били следствие на категоричното
разрушаване на естетически нор-
ми, философски клишета и изхабе-
ни методологии и стилове. Съвсем
естествено е когато поставиш
под съмнение преексплоатирани
театрални формули, да достигнеш
неочаквани творчески кулминанти
и открития.

По този начин проектът на
Столичния куклен театър „Твор-
чески поколения“ излезе от коло-
воза на сценичната манифактура
и се опита да създаде нестандар-
тен начин да се пренесе един поз-
нат вече театрален продукт на
чужда сцена.

Думата „проект“ рефлекторно
ражда в съзнанието ни представа-
та за някаква рутинна процедура,
организирана културна дейност с
предначертани цели и обективи, а
когато я словосъчетаеш с триви-
алното название „Творчески поко-
ления“, общо взето, едва ли очаква-
нията биха били кой знае какви.

Дали защото в случая основни
действащи лица бяха актьорите,
„Творчески поколения“ наистина се
понесе в посоката на провокация-
та, на „преоткриването“ на едно
куклено заглавие.

Проектът се базира на идеята
една успешна постановка да бъде
пренесена на сцената на театър-
партньор, с перспектива за обмя-
на на актьорските екипи, внедря-
ване на нови сценографски и ре-
жисьорски решения.

В конкретния случай се пренася
заглавие с дълъг сценичен живот
от репертоара на Столичен кук-
лен театър „Кой има магарешки
уши?“ на старозагорската куклена
сцена. Какво всъщност представ-
лява спектакъла „Кой има магареш-
ки уши?". Това е сполучлива и за-
бавна смесица от импровизирано
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реалити, образователен куклен те-
атър за малките, с участие на „жи-
ви“ актьори, като тези няколко
компонента правят спектакъла
интересен за по-широк зрителски
пояс. Участието на Румен Угринс-
ки в ролята на Водещия и на Ста-
нимир Гъмов като Зрител (и два-
мата в пика на своята медийна по-
пулярност) прави спектакъла
привлекателен и за възрастната
аудитория. При всяка една размяна
на актьорските състави, независи-
мо на чия сцена се играе, основен
фокус е симбиозата между различ-
ни по натюрел и принадлежащи на
различни куклени институции и
школи актьори, синхрона на
изпълненията им.

„Творчески поколения“ е и пол-
зотворна среща на различни поко-
ления творци в областта на кук-
леното изкуство, които си парт-
нират в една театрална поста-
новка и обогатяват професионал-
ното си развитие. Куклените тру-
пи си гостуват на разменни нача-
ла, като смесват съставите си и
приспособяват изпълнението си в
нова сценична среда. Предизвика-
телството е още по-голямо, защо-

то режисьорът Кирякос Аргиропу-
лос, по чиято идея се реализира
проектът, си оставя правото в
последния момент да комплектова
новите актьорски конфигурации.

Този проект, разбира се, може
да се разглежда и като квалифика-
ция на актьорите – естествен ре-
зултат от взаимодействието на
различни поколения артисти. Про-
цесът е двупосочен – младите чер-
пят от богатия опит на по-възра-
стните, които съответно преа-
кордират актьорските си умения
по темпото и светоусещането на
младите си колеги.

„Поставянето на актьорите в
една екстремна ситуация, почти
без репетиции, предизвиквайки
тяхното професионално умение да
отреагират чрез действия, в даде-
на ситуация и конфликт, без да из-
падат в крайности, да използват
импровизацията само в определен
момент, без да напускат темата и
образа си, да запълнят простран-
ството и да водят в правилна по-
сока действието и идеята на
представлението – това е в осно-
вата на проекта.

Днес, на първото представле-
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ние присъстваха деца болни от да-
ун, те реагираха невероятно емо-
ционално, те буквално общуваха с
актьорите, т.е. представлението
е изключително интерактивно,
каквато беше и нашата идея, да се
изгради диалог с детската публика“
– споделя режисьорът след поред-
ното представление със смесен със-
тав.

В „Творчески поколения“ Сто-
личният куклен театър тръгва и
по линията на социалната ангажи-
раност. Паралелно се организира
„кръгла маса-дискусия“ на тема
„Насилието в детската възраст",
която се провежда на 9 ноември
2011 г. в Стара Загора при поред-
ното комбиниране на двете тру-
пи. В нея участват  преподавате-
ли от Педагогическия факултет
на Тракийския университет, от
детски градини и училища в Ста-
ра Загора – някои от тях  дълго-
годишни партньори на ДКТ–Ста-
ра Загора.

Участниците в кръглата маса
бяха единодушни – театралните
методи са една възможна и инте-
ресна алтернатива в учебната
програма и обратното – едно адек-
ватно образование би възпитало
личности с вече изграден усет към
изкуството, към красивото.

Театърът освен, че носи есте-
тическа наслада, има и своето со-
циално въздействие – може да въз-
питава, да подготвя за живота, а
образованието, от своя страна, да
бъде артистично, емоционално. Да
възпитаваш чрез театър, да разви-
ваш игровото начало още от учи-
лищната скамейка – това не е
невъзможна утопия.

Приключването на проекта
„Творчески поколения“ се осъщест-
ви на територията на театъра-
инициатор на 10 декември 2011 г. в
София, с последната „кръгла маса“,
която мина под мотото „Творчес-
ка среща на поколенията в театъ-
ра“. Тази последна дискусия, в из-
вестен смисъл, беше и вид рекапи-
тулация, равносметка за постигна-
тото в присъствието на колеги,
педагози и специалисти;

Проф. Румен Рачев: „Търсенето
на начин театърът да взема отноше-
ние, да реагира, да възпитава, не само
да забавлява – това е функцията му во
веки веков. И трябва да има програми

и да се отделят пари за изкуството. Те-
зи съвместни спектакли са много любо-
питен експеримент за мен, мисля и
много полезен, защото присъстваме на
ярко и живо актьорско представление,
видяхме хора, които майсторски владе-
ят своя занаят. Много отдавна е наз-
ряла необходимостта да има теоре-
тична конференция, въобще сериозни
разговори и дискусии за кукленото ни
изкуство, защото динамиката на мал-
ките деца, тяхното развитие е толко-
ва бързо, че кукленият ни театър най-
често изостава. Това е една първа стъп-
ка на търсене, освен на утилитарната
полза, и на преосмислянето на насилие-
то и търсене на начини взаимно да мо-
тивираме творческата енергия на кук-
лените творци. Всичко, което е обедине-
ние, е градивно. Тези компилации са при-
емливи и като алтернатива на стесня-
ването на театралния пазар и редуци-
рането на техните състави“.

Проф. Славчо Маленов: „В слу-
чая наблюдаваме нещо обратно на фес-
тивалните форми – там всички се съби-
раме, конкурираме се и си правим взаим-
ни комплименти, раздаваме награди.
При смесването на съставите в „Кой
има магарешки уши?“ имаш възможно-
стта да видиш актьори, които никога
не биха имали друг шанс да работят
заедно. Гледайки отстрани, не забеля-
зах пропаст между различните актьо-
ри, те се сработваха чудесно! И подмя-
ната на актьорите не те дразни, кое-
то е чудесно! За мен това беше интерес-
но. Имам и езикови забележки, защото
в крайна сметка театърът е мястото
проводник на чистотата на езика,
той показва как трябва да се говори
правилно. Тук, разбира се, в образите на
Станимир Гъмов и Стоян Ангелов, мо-
жем да приемем по-делничен говор, за-
щото се предполага, че са хора отвън.
Но беше приятно да гледаш този обмен
на енергии, това предизвикателство,
което те изкарва от рутината и нави-
ка, от шаблона. Аз мисля, че този мо-
дел е пълен с перспектива.“

Стоян Ангелов (актьор в ДКТ-
Стара Загора): „Искам да споделя не-
що от човешка гледна точка. В една
трупа непрекъснато се раждат взаимо-
отношения, раждат се клюки, дрязги.
За втори път участвам в копродукция
от подобен род, с реализирането на сме-
сени състави, и наистина се чувствам
сред приятели, не чувствам завист, ти
искрено се възхищаваш на способност-
та и таланта на твоя колега. Ти му се

възхищаваш открито! Ти изпитваш
удоволствие да си партнираш с него.“

Проф. Дойчина Синигерска
(преподавател  в НАТФИЗ „Кръс-
тьо Сарафов“: „Проектът е започ-
нал много преди нашата днешна среща.
Но имам информация какво се е случило
на предишните представления и диску-
сии в Стара Загора. Спонтанно искам
да споделя две неща. Отново Столични-
ят куклен театър е институцията,
която се насочва, която посочва най-
важното, а именно да чуваме децата,
за които правим своите представле-
ния. Тази чуваемост идва от прекрас-
ната драматургия, от този актуален
и днес прекрасен текст „Наказаният
пакостник“. Днес, след толкова години,
ние отново чрез него се връщаме към
детската агресия и насилие, които са
изключително притеснителни. И разг-
леждането на проблемите става по
един прекрасен начин, бих поздравила г-
н Аргиропулос за това решение, за ярко-
то послание на представлението. Вто-
рото, което искам да кажа, е за проек-
та, който смесва две куклени трупи от
театри-партньори. Абсолютно сърдеч-
но е поднесено представлението към де-
цата. Нямах усещането, че бездушно и
схематично е пренесено това представ-
ление от Софийска на Старозагорска
сцена. До края , актьорите, независимо,
че бяха от различни състави, не изпус-
наха посланието и своето искрено
актьорско поведение.“

Проф. Иван Димитров (препо-
давател в СУ „Св. Климент Ох-
ридски“ и НАТФИЗ): „Режисьорът
Кирякос Аргиропулос ни представя
спектакъл в основата, на който лежат
две предизвикателства. Едното от
тях е да привлече актьори от различни
театрални трупи, което само по себе
си е ценно, тъй като търси едно взаим-
но индуциране и предизвикване, едно
безспорно взаимно обогатяване. Това
най-вече могат да засвидетелстват са-
мите актьори, участващи в представ-
лението. Второто предизвикателство
почива на едни похват и допустим об-
рат – да се даде възможност да се проя-
ви на сцената иначе социално неодобря-
ваното и неприемливо детско поведение
в контекста на съвсем естествен детс-
ки живот на улицата и в квартала, а
след това да се анализира и оцени, как-
то от самите герои, така и от страна
на зрителите. Още повече, че спек-
такълът е замислен като реакция на
зачестилото напоследък в нашето об-
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щество детско насилие и агресивност.
Интерактивно замислен и априори
разчетен на зрителска активност,
спектакълът протече при такава
адекватна зрителска активност, че
на моменти залата изглеждаше като
сцена...“

Какво? Приказки ли? Дори мисълта за тях в сезо-
на на коледните разпродажби изглежда стъписваща. За
повечето от нас детството е вкаменелост от жи-
вота, затрупана в метеоритния дъжд от проблеми,
сметки, интриги, малки победи и големи уроци по оце-
ляване. Овъзрастяването на душите се приема като
неизбежен етап в сериозното начинание да успяваш на
всяка цена. Да трупаш придобивки. Да установяваш
полезни контакти. И да балансираш България и Вели-
кобритания по тънката нишка между миналото и
настоящето. Където да се превърнеш отново в
щастливо дете е чудо, което е възможно да се случи
само по Коледа.

И все пак... на 3 декември 2011 година, Българ-
ският културен институт в Лондон ни поднесе
своя приказен коледен подарък. Гостуваше екип на
Столичния куклен театър, воден от неговия дирек-
тор, господин Кирякос Аргиропулос. Чудото се слу-
чи по инициатива на директорка на института, гос-
пожа Светла Дионисиева, която вече няколко месеца
не престава да радва сънародниците ни във Великоб-
ритания с блестящи интелектуални изяви на родни
творци от всички области на изкуството. Концер-
ти класическа музика, вечери на Български лондонски
хор, изложба на Дечко Узунов и филмови прожекции
бележат началото на богата и наситена със събития
програма, която внася най-доброто от родната ни
култура на Албиона. Спектакълът „Златка – златно-
то момиче“, носител на много награди, естествено
допълни пъстрата картина от изяви, очаквани от
лондонската публика. А иначе, вече 65 години, СКТ

възхищава с постановките си своите почитатели
от всички възрасти.

Да разказваш приказки от голямата сцена на живо-
та е голямо предизвикателство. Но да накараш една
двуезична аудитория да аплодира доброто, което по-
беждава, е безспорен успех. Пред искрящите погледи
на малки и големи, сред декорите на нашенския фолк-
лорен уют, актьорите Галина Савова, Нелла Хаджие-
ва, Венцислава Асенова и Румен Угрински възкресиха
детството в душите ни и ни обагриха с мъдростта
на миналото. Чрез умелата творческа визия на ре-
жисьора Тодор Вълов, музикалното оформление на
Елена Методиева и Теодора Шипковенска, както и
изключителния декорен дизайн на Стефка Кювлиева,
пъстрата история на Златка, златното момиче, ожи-
вя в радост и цветове. Ако сте забравили, че кукли
за красива или грозна мома могат да се направят от
кратуни и коприна, че черги, дървени лъжици, хурка и
вретено могат да бъдат истински артисти, тогава
наистина сте поостарели. Спектакълът не само събу-
ди спомените ни. Той ни подмлади. И сякаш черните
води на разочарованията и огорченията от изминали-
те години изтекоха пред очите ни, за да придойде
златната река на доброто, в която се изкъпахме ду-
хом. И станахме отново деца. Онези, малките, чиято
препускаща фантазия умее да пресътворява света и да
вярва, че в края на краищата всичко ще се оправи. Че
хаосът е неудачният кошмар на възрастните. Че по-
рядъкът ще възтържествува.

Следколедните чудеса са в наши ръце. Нужно е са-
мо да ги открием в себе си.
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