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  ТаланТ и ТворчесТво  

Театър в куфар” днес е със-
тавна част от историята 
на Факултета. Създават го 
четирима студенти, които 
нямат търпение да чакат до 

последния курс за да играят – каквато 
е практиката по, онова време. Имената 
им са Владимир Кубичек, днес театрален 
автор и режисьор, Магдалена Рихлико-
ва-Шпергрова, актриса и преподавател 
във Факултета, Яна Алтманова, актри-
са, режисьор и също преподавател във 
Факултета и Зденек Пержина, актьор и 
режисьор. Хрумването им за създаването 
на групата е против правилата на Акаде-
мията, която забранява извънучилищна 
дейност, но успехът, който жънат, ги пре-
връща в нейна гордост. Формацията им 

Пет съдби и куфар
„Четири съдби в куфар” (1967г.) е абсолвентски филм на младия режисьор от 
български произход Илко Дундаков. Разказва за студентска група актьори 
и кукловоди, наречена „Театър в куфар”. На 20 ноември, Българският 
културен институт организира среща на театралите, които днес са 
видни режисьори, актьори и преподаватели там, където са следвали – в 
Театралния факултет на Академията по изящни изкуства в Прага.

се разпада със завършването, когато се 
пръсват по света.

Идеята за срещата в Института  
се ражда случайно.
„Сърфирайки” в интернет, Владимир 
Кубичек попада на информация, че фил-
мът „Четири съдби в куфар” не само още 
съществува, но е бил прожектиран на 
Кинопанорамата на БКИ. Той веднага 
се свързва с Института и пита дали е 
възможно участниците в него да получат 
копие от филма за спомен. Институтът 
откликва и организира мила, ретроспек-
тивна вечер, която без да бъде претенци-
озна запълни залата. Златното гвоздейче 
беше, прожекцията на „Четири съдби в 
куфар”.

Магдалена Рихликова-Шпергрова, за 
съжаление, липсваше. Съпругът й съоб-
щи, че е починала само няколко дни по-
рано. „Очакваше прожекцията с нетър-
пение – сподели той. – Беше завръщане в 
безгрижните студентски години.”

„Театър в куфар”, както става ясно, се 
ражда от характерните за младите хора 
нетърпение, непослушание и жизненост. 
„Искахме да правим нещата по своему, 
да играем по свой начин – споделя и във 
филма Владимир Кубичек. – Направихме 
малка инсценация, а после още пет. Ха-
реса ни. Имахме пряк контакт с децата и 
виждахме реакциите им – което нищо не 
може да замени.”

„Радвахме се на възможността да игра-
ем – казва и Яна Алтманова. – За нас това 
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беше игрив протест срещу закостенелите 
правила. Искахме театър, искахме аван-
гардно изкуство – същото, което искат 
всички млади хора. Забавлявахме се стра-
хотно. Бяхме на двайсет, бяхме жизнени, 
щастливи и ентусиазирани.”

Доц. Емил Хавлик, бивш преподавател 
на театралите, създаващ във филма явен 
контрапункт, призна, че днес може само 
да им ръкопляска. „Радвам се, че не се 
обезкуражихте от ужасните ми гримаси 
и приказки.”

„Четиринайсетгодишните винаги смя-
тат родителите си за връх на глупостта. 
Подобни са отношенията между студен-
тите и техните преподаватели – опонира 
му в негова защита Павел Калфус, днес 
сценограф и преподавател в Академия-
та. – Всяко време носи необходимостта 
човек да изрази себе си по нов начин и от 
различна гледна точка. Било е тогава – има 
го и днес. Тези различия съществуват и са 
в реда на нещата.”

Постепенно, срещата прерасна в 
дискусия за времето и театъра въобще.
„Беше много добра школа – казва Яна с 
носталгия. – Със световно име и студенти 
от цял свят. Научихме много. Впослед-
ствие, абсолвентите й основаваха катедри 
по цяла Европа. Когато се срещахме на 
международните фестивали, чувствах, 
че „ни дишат във врата”. Сега се питам 
дали не са ни надминали... Днес, кате-
драта вече не е чисто куклена. Развива 
се по различен път. Не мога да кажа, че 
е по-лош, но е различен. И затова ми е 
мъчно. Алтернативното обучение дава 
на студентите предостатъчно знания – в 
областта на музиката, пластиката и театъ-
ра – за да се реализират. Но съжалявам за 
куклите. Преподавам там вече 30 години 
и продължавам да го правя с желание. 
Надявам се да ми разрешат да преподавам 
там още малко.”

Илко Дундаков, запечатал във филма 
си вечното търсене на младия човек, се 
запознава с групата, посещавайки тяхно 
представление. Харесва ги. Открива в 
тях онова, което търси за абсолвент-
ския си филм. „Попита ни дали иска 

да заснемем филм – смее се и днес Яна 
Алтманова – и ние искахме, много ис-
кахме! Той беше чудесно момче. Бързо 
се сприятелихме и снимките протекоха 
в много хубава атмосфера, която няма 
как да забравим.”

„Той вложи допълнителен размер, ка-
то представи нас – разказва Владимир 
Кубичек. – Днес всеки има камера във 
фотоапарата или мобилния си телефон 

и може да снима. Тогава не беше така. 
Илко Дундаков направи невероятна ус-
луга не само на нас, но и на Факултета, 
оставяйки свидетелство за онова, което 
днес е част от историята му. Благодарни 
сме му.”

„Четири съдби в куфар” е невероятен 
и като документ, и като творба на 
изкуството.
Още тук, Илко Дундаков (починал през 
2008 г.) подсказва, че на сцената изли-
за ярък творец – хуманист и личност, 
който през целия си творчески живот 

следва убежденията си. Автор и режи-
сьор е на 45 документални и 7 игрални 
филма, спечелили награди в България 
и в чужбина.

Един пример за всички е историята 
около филма му „Долината на соцреа-
лизма” (1995). Получавайки субсидия от 
БНТ, Илко Дундаков, заедно с операто-
ра, Димитър Кацев, обикаля цяла Бъл-
гария. Не подминава нито едно кътче, в 
което има паметник или паметна плоча. 
„Мислено събирах паметниците от то-
талитарното време на едно място и си го 
представях като долина. Тъй като нямах-
ме пари да направим тази долина реална, 
сътворих я условно във филма”, обяснява 
идеята си Дундаков. Съответният редак-
тор от БНТ му казва, че е направил „един 
изключително слаб филм”. Причината е и 
в една реплика от дикторския текст: „За 
бога, братя, не събаряйте!”, която съдържа 
позицията на автора, че изградените вече 
паметници в България не трябва да бъдат 
събаряни. В отговор, Илко Дундаков при-
бира готовия филм и от неизползваните 
кадри монтира съвсем нов, който пре-
дава в БНТ. А първия вариант изпраща 
на международния кинофестивал „Артс 
документс” в Нойе Брандебург, Герма-
ния, където получава голямата награда 
за находка.

Други документални филми на Илко 
Дундаков са „Пътят към рая” (1996), който 
хвърля поглед към живота и проблемите 
на ромите; „Скрито чувство” (1997) – пър-
вото в България докосване до тема табу 
в документалистиката – гей общество-
то; „Пред бога раждаме се равни” (2007), 
посветен на групата за синхронно пеене 
и танци „Жестим”, включваща младежи с 
увреден слух, които в изкуството намират 
сила да преодолеят недъга и да постигнат 
действителна равнопоставеност. 

„Театър в куфар” се 
ражда от нетърпение, 

непослушание и 
жизненост




