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Художествената самодейност е уникален социално – културен феномен с

полифункционална структура, която обхваща свободното време и художествената

култура, и представлява нова форма на организация на масите, за да ги включи в

художественото творчество. Съществена характеристика на любителското творчество е

доброволното участие в колектива, инициатива, активност и духовна мотивация от

страна на участниците. Колективът в художествената самодейност е творческо
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сдружение на любителите на даден вид изкуство, работещи на доброволни обществени

начала, обединени от обща цел. Приобщавайки се към изкуството човек развива своите

способности да възприема и цени красотата, да повиши своето културно равнище, да

израсне духовно.

Възникнала в средата на миналия век като нов тип подсистема на културата тя

създава условия за живот на нов песенно – танцов фолклор, който се развива на

„…принципите на художествена активност, предаване и съхраняване на културните

ценности”1.

В художествената самодейност се съчетават и взаимодействат личното

професионално творчество и масовото самодейно изпълнителство. Това е междинна

форма на съществуване на традиционното изкуство от неговото фолклорно състояние

до професионалните образци.

Художествената самодейност се опира здраво на фолклорното наследство, без да се

ограничава с него и се стреми към критериите на професионализма, без да се превръща

в професионална дейност.

Преди 1989 година, времето на държавното финансиране на културата и

изкуствата, в България са насочвани сериозни средства за художествена самодейност.

Фолклорните колективи и ансамбли са организирани в една добре структурирана и

функционираща система, която с известна условност е класифицирана съобразно

институцията, към която се отнасят съставите: детски, читалищни и младежки домове,

синдикални, заводски, както и на хора с увреждания  и др. Тази институционална

принадлежност на съставите е по-често основният фактор за жизнеспособността на

художествената самодейност с предлагана възможност за изяви на прегледи – на

регионално и национално ниво, конкурси, фестивали, концерти, манифестации.

В този период през 1979 година, като част от план – програма „ШУМЕН – 1300”

се създава и АНПТ „Шумен”, чиято основна задача е задоволяване художествените

потребности на шуменската общественост във времето когато се чества 13 – вековния

юбилей на България.

1„Социален портрет на участника в хоровата любителска дейност, Росица Йорданова, 1989:1/
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Следва време, в което Ансамбълът се утвърждава, като един от водещите самодейни

колективи в страната. Многопластовото му възходящо израстване е резултат от

присъствието в художественото ръководство на  висококвалифицирани специалисти и

се изразява в по – задълбоченото търсене на сюжети и теми, в една сериозна

постановъчна работа и в добре обмислена режисьорска намеса.

Към 10 ноември 1989г. развитието на художествената самодейност е достигнало

връх по отношение на масовизацията, учебно-методическата помощ за колективите

/съществуващ Център за художествена самодейност, специализирани средни училища,

Полувисш институт, Висш музикално-педагогически институт/ и организирането на

мащабни прояви от национално значение.

Социално-икономическите промени настъпили след 1989г. се отразяват

негативно на любителското фолклорно изкуство и са основна причина за рязък срив в

системата. Държавата рязко оттегля подкрепата си за този вид дейност, закриват се

цели организации, което след себе си води до загуба на база и финансова подкрепа на

голяма част от любителските колективи.

Независимо от създалата се ситуация Ансамбъл „Шумен” успява да съхрани

състава и дейността си благодарение на статута на общински ансамбъл, да продължи да

възражда и съхранява за поколенията традициите на народното изкуство и да задържи

художественото ниво на репертоара си. Важен принос за това имат самите участници и

сериозната мотивация, която определя присъствието им и отговорността в

изпълнението на поставените задачи.

„Казват, че за да се постигне нещо впечатляващо, красиво и полезно е

необходима воля. Казват още, че всяко съприкосновение с изкуството събужда

вълнения, носи преживявания, поражда емоционални пориви…Такива вълнения носи за

мен участието ми като танцьор в Ансамбъл „Шумен”.

Божидар Атанасов – танцьор в Ансамбъла.

Участието в самодеен колектив носи в себе си определени правила и изисквания.

Принципа на ансамбловостта при изпълнението се основава на строга дисциплина,

съобразяване с останалите и се изисква отговорност от страна на всеки участник2.

2 „Репетицията като физическо натоварване” вж. Иванова-Найберг 2011: 309.
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Всички изпълнители от Ансамбъл „Шумен” са започнали своята любителска

дейност от детска възраст. Още от малки те активно участват в създаването на

творческия продукт, формират своя естетически вкус и определят мястото си в една

общност, в която българският фолклор се възприема като духовна и национална

ценност.

„Народните танци – те са една необятна вселена, в която попаднеш ли

веднъж, оставаш завинаги. Красотата и разнообразието им те притеглят като един

огромен магнит и ти всеки път, когато се докосваш до тях, искаш да разбереш

повече. Народните танци винаги са били важна част от живота ми, още от много

малка, и където и да съм, ще направя така, че да бъдат с мен завинаги. Защото те са

красиви, те са интересни, те са специални, те са неповторими, те ни обединяват и

правят такива, каквито сме.

АНПТ „Шумен“ ми дава възможността да развивам уменията си в танците и

да върша това, което обичам. Ансамбълът ми дава и възможността да развия добри

колективни умения с хора, които имат същите интереси като мен. В АНПТ „Шумен“

се чувствам на мястото си.

Според мен ролята на народните танци в съвременното общество ще

продължава да расте. Колкото повече се отдалечаваме от началото ни, те все повече

ни напомнят от къде сме тръгнали. Те носят историята за нашите деди, за

традициите и обичаите на нашият народ. И според мен колкото и да нараства

влиянието на новото, модерното, ние винаги трябва да се връщаме към родното, към

това, което ни отличава от другите и показва нашата култура и традиции в

тяхната пълна красота. Защото ако не обичаме и не ценим това, което имаме, а то

не е никак малко, няма как да искаме другите да го разберат.

Станислава Петева Заркова, 17г - танцьор в Ансамбъла

„В АНПТ „Шумен“ съм вече 4 години и не съм съжалил за избора си нито за

миг. АНПТ „ Шумен“ ми дава поле за изява на моите умения и качества. Аз върша

това, което обичам – да разпространявам българския фолклор, чрез народните танци.

Тук аз намерих добри приятели, с които споделям любовта си към народните танци.
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Народните танци са нещо неповторимо, което трудно може да се обясни.

Народните танци се докосват до сърцето ти всеки път, когато ги гледаш. Според

мен, най – невероятното е , че те винаги могат да те изненадат с нещо ново, нещо

още по – интересно от предното.

Народните танци са били и винаги ще са изключително важна част от живота

на един народ. Радвам се, че все повече хора се интересуват от народни танци, не

само за забавление, а защото обичат българския фолклор. Защото именно тази любов,

ще помогне той да се запази вечно.”

Александър Галинов Стилиянов, 18 г - танцьор в Ансамбъла

Основна роля за съществуването на един такъв колектив се пада на

художествените ръководители и репертоара, който те предлагат на участници и

публика. Ансамбъл „Шумен” изпълнява произведения на доайените на фолклорното

сценично танцово изкуство – Маргарита Дикова, проф. Кирил Дженев, проф. Петър

Ангелов, музикални шедьоври на Филип Кутев, Иван Вълев, Цветан Цветков и други

творци в областта на фолклорното изкуство. Репертоарът е подбран така, че да може да

бъде включен в различни тематични спектакли, режисирани с усет и професионализъм.

Едновременно с това се търсят творчески решения, които да отговарят на изискванията

на съвременната зрителска аудитория и да представят българския фолклор не само като

регионално явление, а част от една по - широка древна култура. За честването на своята

25 годишнина Ансамбълът представя постановката „Жар от сърцето” – муз. Георги

Андреев, хор. Катя Кайрякова, която е един нов прочит на традиционното фолклорно

изкуство. Изразните средства на народния танц са обогатени с движения от

универсалната хореография, а музиката съчетава звученето на фолклор и класика.

По – късно във времето, отново творческият тандем Андреев – Кайрякова

създават музикално – танцовото сценично произведение „Сказание за конника”, в което

е залегнала легендата за Мадарския конник.

Хореографията е изградена със стилизиран танцов език, като елементите на

народния танц са в съчетание с други техники и пластики, които в някои моменти

напомнят, но не покриват напълно елементите на класическия танц.
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Като начин на музициране, като изразни средства – декор, хореография,

костюми, тези постановки докосват общобългарската сила, общобългарския дух.

Дългогодишното ми участие в творческата лаборатория на този ансамбъл като

художествен ръководител и наблюденията върху участниците – любители, ми дава

основание да формулирам извода: присъствието на фолклорната традиция в

съвременността чрез любителското изкуство формира способности да се

възприема и цени красотата.

Докладът е изнесен на кръгла маса на тема „Фолклорът в съвременната

култура“, Шумен, 2015
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