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Σχετικά με εμένα  

Το όνομά μου είναι Tsvete Yaneva. Είμαι η διευθύντρια του Θεάτρου «Tsvete» (Λουλούδι). Είμαι 

πτυχιούχος Μηχανικής, αλλά λόγω του ότι αυτός ο τομέας δεν με ενέπνεε αρκετά, αποφάσισα 

να σπουδάσω Σκηνοθεσία Κουκλοθέατρου στην Εθνική Ακαδημία Θεάτρου και 

Κινηματογράφου της Βουλγαρίας. 

Είμαι άτομο με αναπηρία. Για μένα η φιλία είναι πολύ σημαντική. Η υποστήριξη που λαμβάνω 

από την οικογένειά μου και από τους φίλους και τους συναδέλφους μου είναι αυτό που μου 

δίνει τη δύναμη να συνεχίσω να ζω και να εργάζομαι αποτελεσματικά. Είμαι ήδη 66 ετών, αλλά  



 

 

δεν μου περνάει από το μυαλό να εγκαταλείψω τη δουλειά μου, γιατί νιώθω τον ίδιο διακαή 

ενθουσιασμό να την κάνω όπως στην αρχή. 

Η πορεία μου προς τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα και τα κύρια 

επιτεύγματα πριν από την πανδημία 

Το θέατρο «Tsvete», ιδρύθηκε το 1993. Αφού δραστηριοποιηθήκαμε αρκετά στην κοινωνική 

σφαίρα, έγινε απαραίτητο να δημιουργήσουμε και να εγκαθιδρύσουμε ένα είδος οργάνωσης. 

Από το 1999 είμαστε ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός – το Θέατρο «Λουλούδι». Οι άνθρωποι 

με τους οποίους έφτιαξα αυτό τον οργανισμό ήταν συνάδελφοι με την ίδια νοοτροπία. Στην 

αρχή ξεκινήσαμε όπως κάθε άλλος θεατρικός οργανισμός, με συμμετοχή σε διάφορα φεστιβάλ. 

Μετά υλοποιήσαμε ένα έργο σε πολλά ορφανοτροφεία. Ταξιδέψαμε σε 16 σχολεία στη χώρα 

και η ευτυχία που φέραμε στις ζωές των παιδιών που στερήθηκαν τόση πολλή χαρά στη ζωή 

τους, μας έδωσε τόσο πολύ νόημα που όλη μας η δουλειά προσανατολίστηκε στο να 

βοηθήσουμε παιδιά με διάφορα προβλήματα, τα οποία στερούνται πολλά πράγματα και έχουν 

απεγνωσμένη ανάγκη ακόμη περισσότερα. 

Τώρα η δουλειά μας περιλαμβάνει παιδιά από μειονότητες. Μερικά από αυτά έχουν 

πνευματικά, αισθητηριακά ή σωματικά προβλήματα. Άλλα προέρχονται από περιφρονημένες 

μειονοτικές εθνοτικές ομάδες. Υπάρχουν κάποια που έχουν οικογενειακά προβλήματα ή ζουν 

σε πολύ φτωχές οικογένειες και ως εκ τούτου βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Έχουμε επίσης 

δουλέψει με παιδιά θύματα πολέμου. 

Εφαρμόζοντας καινοτόμες θεατρικές και δραματουργικές τεχνικές, οι ηθοποιοί του Θεάτρου 

Tsvete εφαρμόζουν μη τυπική εκπαίδευση του πολίτη σε εφήβους. Το κοινό δεν είναι απλός 

θεατής, αλλά συμμετέχει ενεργά σε διαδραστικές παραστάσεις. Στις συνεδρίες, οι μαθητές 

μαθαίνουν μέσω της εμπειρίας, όχι μέσω διδασκαλίας για το πώς να αντιμετωπίζουν τα 

προβλήματα της ζωής. 
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Για να βοηθήσει στην επιτυχή ένταξη νέων από απομονωμένες κοινότητες στην κοινωνική ζωή, 

η ομάδα εργάζεται για να καταρρίψει τα στερεότυπα της κοινωνίας απέναντί τους. 

Διοργανώνουμε δημόσιες παραστάσεις θεατρικών παραστάσεων στις οποίες συμμετέχουν μαζί 

με άλλους συνομηλίκους τους. 

Πραγματοποιούμε πολλά εθνικά και διεθνή εκπαιδευτικά σεμινάρια και ανταλλαγή εμπειριών 

σχετικά με την εφαρμογή θεατρικών τεχνικών στην κοινωνική εργασία για εκπαιδευτικούς, 

ηθοποιούς, κοινωνικούς λειτουργούς, νέους - εθελοντές (Βαλκάνια, Δυτική Ευρώπη, ΗΠΑ). 

Επιδιώκουμε συνεργασία με γονείς, κρατικούς και δημοτικούς φορείς, μη κυβερνητικές 

οργανώσεις και μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Οι προκλήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας και καινοτόμες λύσεις για την 

αντιμετώπισή τους  

Η εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας Covid-19, που 

κηρύχθηκε τον Μάρτιο του 2020, έχει θέσει όλους τους τομείς του πολιτισμού και της τέχνης σε 

κατάσταση αναμονής. Όλες οι παραστάσεις ακυρώθηκαν και αναγκαστήκαμε να μείνουμε σπίτι. 

Ακόμα και τώρα, σχεδόν δύο χρόνια μετά, η κατάσταση είναι ακόμα αβέβαιη με νέα μέτρα κάθε 

εβδομάδα.  

Εγώ και οι συνάδελφοί μου αποφασίσαμε ότι το έργο μας δεν θα μπορούσε να σταματήσει για 

τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού αποστολή μας είναι να υποστηρίζουμε ευάλωτες ομάδες 

σε δύσκολες και αγχωτικές καταστάσεις, όπως είναι αναμφίβολα η πανδημία. Έτσι 

αποφασίσαμε ότι κανένας περιορισμός δεν μπορούσε να σταματήσει την τέχνη και την 

αφοσίωση των ανθρώπων και αρχίσαμε να οργανώνουμε τις παραστάσεις μας σε ένα ασφαλές 

διαδικτυακό περιβάλλον. 

Ένα από τα διαδικτυακά μας έργα ονομάζεται «Παίζουμε την ιστορία σου». Το έργο δοκιμάζει 

την ιδέα της οικοδόμησης μιας κοινωνίας ενεργών πολιτών, με τη συμμετοχή θεατών 

διαφορετικών ηλικιών και κοινωνικής θέσης στην αναζήτηση στρατηγικών για την επίλυση 

κοινών πραγματικών προβλημάτων της νεολαίας. Το έργο προέβλεπε την περιοδική 

διαδικτυακή παρουσίαση έξι παραστάσεων θεάτρου φόρουμ (forum theater), τέσσερις από τις 

οποίες δημιουργήθηκαν με βάση καταστάσεις σύγκρουσης που μοιράστηκαν οι νεαροί θεατές 

μας. Η πρωτοβουλία επέστησε την προσοχή του κοινού στην επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης 

ζητημάτων που απασχολούν τους νέους, ενώ ταυτόχρονα αποτέλεσε μια μη τυπική μορφή 

αγωγή του πολίτη για νέους ηλικίας 12 έως 18 ετών, σε θέματα ανεκτικότητας, συνεργασίας και 

αμοιβαίας βοήθεια για την επίλυση προβληματικών καταστάσεων. Οι δύο πρώτες παραστάσεις 

ήταν από το ρεπερτόριο του Θεάτρου «Λουλούδι». Στόχος ήταν να παρουσιάσουν στο κοινό τι 

είναι το ανοικτό θέατρο. Οι υπόλοιπες παραστάσεις βασίστηκαν εξ ολοκλήρου στις ιστορίες που 

μοιράστηκαν οι θεατές μας.  
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Μια άλλη πρωτοβουλία που ξεκινήσαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας ονομαζόταν 

«Ψηφιακός πόλεμος κατά της βίας». Το έργο αποσκοπούσε να ετοιμάσει μια ψηφιακή έκδοση 

τεσσάρων θεατρικών παραστάσεων θεάτρου φόρουμ από το ρεπερτόριό μας και να τις 

διανείμει διαδικτυακά. Στόχος μας ήταν να διερευνήσουμε το ενδιαφέρον ενδιαφερόμενων 

μερών από διάφορες αγροτικές και αστικές περιοχές στη Βουλγαρία για τέτοιες διαδικτυακές 

εκδηλώσεις, παρέχοντας μια διέξοδο στους νέους εν μέσω των συνθηκών του Covid-19 και να 

βοηθήσουμε το θέατρο φόρουμ να καθιερωθεί στον ψηφιακό χώρο ως μια επιτυχημένη 

καλλιτεχνική μέθοδος πρόληψης και προστασίας από τη βία και τους εθισμούς. Μετά τις 

προβολές οργανώσαμε διαδικτυακή συζήτηση με το κοινό και οι προτάσεις τους θα παιχτούν 

ζωντανά από τους ηθοποιούς στο στούντιο.  

Οι περισσότεροι από εμάς, οι ηθοποιοί και οι σκηνοθέτες που εργάζονται στο Θέατρο 

«Λουλούδι» έχουμε τελειώσει Κουκλοθέατρο ή Σκηνοθεσία, και κάπως έτσι, με την επιλογή του 

επαγγέλματός μας, έχουμε εστιάσει στο να βοηθάμε τα παιδιά. Κάνουμε τη δουλειά μας με 

μεγάλη χαρά. Βελτιώνουμε τις δεξιότητές μας συμμετέχοντας σε πολλά ευρωπαϊκά έργα και την 

εκσυγχρονίζουμε συνεχώς και την εμπλουτίζουμε με καινοτόμες τεχνικές που είναι ακόμα νέες 

στη Βουλγαρία. Αν και η πανδημία έχει επηρεάσει προσωρινά το έργο μας, μας έδειξε επίσης 

ότι με αφοσίωση και προσπάθεια όλα είναι δυνατά! Σχεδόν κάθε είδος δραστηριότητας ή 

υπηρεσίας θα μπορούσε να προσαρμοστεί και να προσφερθεί με διαφορετικό, αλλά 

αποτελεσματικό τρόπο. 
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Βρείτε άτομα με κοινή νοοτροπία, βρείτε αληθινούς φίλους και πραγματοποιήστε μαζί τα 

όνειρά σας! 

 

Τα μελλοντικά μου σχέδια και οι φιλοδοξίες μου για την εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας μου στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα 

Τώρα επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κανονική εργασία, αλλά υπάρχει ακόμα πολλή 

αβεβαιότητα. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι θα δουλεύω μέχρι να μπορώ και να έχω τη 

δύναμη, και θα ψάχνω για νέες ευκαιρίες. Συντηρούμε τους εαυτούς μας κυρίως χάρη στη 

συμμετοχή μας σε έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων, που 

αφορούν κυρίως κοινωνικές καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Αυτό που κάνουμε λέγεται 

εφαρμοσμένο θέατρο. Από τη Βουλγαρία έχουμε λάβει και συνεχίζουμε να λαμβάνουμε 

χορηγία από το Πρόγραμμα Πολιτισμού της Σόφιας, από το Υπουργείο Πολιτισμού και από 

διάφορους ΜΚΟ, στους οποίους έχει ανατεθεί η διανομή ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αυτή τη 

στιγμή αναπτύσσουμε κάποια έργα που σκοπεύουμε να υποβάλουμε στο πλαίσιο διαφόρων 

προγραμμάτων και ελπίζω να έχουμε επιτυχία.  

Η συμβουλή μου σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στον πολιτιστικό και 

δημιουργικό τομέα 

Η συμβουλή μου σε όλους εσάς, ανεξάρτητα από τον επαγγελματικό χώρο που βρίσκεστε, είναι 

να δίνετε πάντα το 100% του εαυτού σας! Να είστε παθιασμένοι με αυτό που κάνετε, να είστε 

ευγενικοί, να αναζητάτε πάντα νέες ευκαιρίες και τρόπους να βελτιώσετε τον εαυτό σας.  



 

 

Ακόμα κι όταν η ζωή είναι σκληρή και αντιμετωπίζετε δυσκολίες, περιβάλετε τον εαυτό σας με 

την αγάπη και την υποστήριξη ανθρώπων με κοινές ιδέες, που θα είναι πάντα εκεί για εσάς. 

Ψάξτε και βρείτε νόημα σε ό,τι κάνετε. 

 

Αυτή την ιστορία καλής πρακτικής ετοίμασε ο Οργανισμός Know and Can.  

 

Ερωτήσεις αυτοαναστοχασμού 

 

1. Πότε μπορεί ένα άτομο να αποφασίσει να αλλάξει την επαγγελματική του 

σταδιοδρομία; 

2. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να ξεπεράσει διάφορα εμπόδια και προβλήματα για να 

συνεχίσει να κάνει αυτό που αγαπά; Είναι αρκετή η υποστήριξη των φίλων και της 

οικογένειας; 

3. Τι έμαθα από αυτή την ιστορία; Αυξήθηκαν τα κίνητρα και η έμπνευσή μου; 

 


