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sЪdЪrЖanie:
„Червената шапчица“ / Театър 199 „Валентин Стойчев“ - София
„Храбрият шивач“ / Драматично-куклен театър – Враца
И наградата отива при ...
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„:ervenata [ap:ica“
Театър 199 „Валентин Стойчев“
по Шарл Перо от Мила Коларова

(в конкурсната програма)
Режисьор – Румен Гаванозов; Сценография – Станислава Кръстева, Димитър Димитров, Владимир Василев;
Музика – Владо Ковачев; Участват – Мила Коларова, Петър Гайдаров
„Червената шапчица“ е един от
най-познатите сюжети. Всеки от
нас знае как тя, понеже е малка
и наивна, разговаряла с
непознати и как се подлъгала от
вълка, който се преоблякъл
като баба ѝ. Драматизацията на
Мила Коларова обаче ни дава
малко повече – чрез подробно
навлизане в света на всички
персонажи тя ни показва
известния сюжет в един
различен вид. Спектакълът, реализиран от Румен Гаванозов, включва нови, съвременни
теми и представя малкото момиченце нетърпеливо да порасне и да поеме отговорности,
като майка си. Любимата червена шапка не е просто някакъв аксесоар, а нещо което ѝ
помага да посреща всекидневните си задължения. Червената шапчица, в чиято роля е
Мила Коларова, е будно, палаво момиче. Виждаме в детайли и света на майката, която
като истинска съвременна домакиня, постоянно е заета и бърза да направи нещо. В
нейния свят няма нищо цветно, тя не позволява на дъщеря си да поеме истинска
отговорност, смятайки че е прекалено малка за това. Ето защо в представлението на
Театър „199“ Червената шапчица сама решава да тръгне през гората към къщата на баба
си – за да покаже на майка си, че вече е достатъчно голяма.
Тази приказка прави особено впечатление с това, че образът на вълка излиза от
стереотипа за грубата сила, а го приближава повече към този за лисицата, която
използва хитрост. В постановката на Гаванозов това е засилено и изпълняващият ролята
Петър Гайдаров представя вълк, който не е толкова голям и лош, а просто хитър и
недоброжелателен. Горският пазач, който в приказката разпорва търбуха на вълка и
одира кожата му, е показан като неуверен и дори паникьосан. Той използва перото от
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шапката си, за да гъделичка звяра, вместо агресивната интервенция. Най-силните
персонажи в постановката са Червената шапчица и Бабата, като последната дори влиза
в кунг-фу схватка с Вълка.
Цялата визия на спектакъла е мрачна – черни сандъци на колела и паравани се
използват, за да се обособят различните пространства. Куклите са облечени в сиви дрехи
и в някои случаи се използват сенки. Единственото цветно нещо е малката червена
шапчица, която прилича на хартиено корабче. То въплъщава в себе си идеята за
въображението; за приключението. Големият свят, поемането на предизвикателства
стои пред всяко едно дете и представлението „Червената шапчица“ ни показва, че
просто трябва да бъдем смели, за да бъдем силни.

Любомир Парушев
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„UmniЯt, hrabЪr [iva:“
(в конкурсната програма)
по мотиви от приказки на братя Грим
Драматизация – Светлозар Гагов; Режисьор Светлозар Гагов; Сценография и кукли – Деляна
Първанова; Музикално оформление - Светлозар Гагов
Участват – Юлия Колова, Анатоли Бенкин, Борислав
Сарафов, Калин Костадинов
Трудно е да се напише приказка, но е може би дори още по-трудно да съчетаеш
няколко в една и да запазиш нишката, която ги свързва.
Приказките на братя Грим са повече от популярни, а сюжетите им са добре познати
на децата – „Бременските музиканти“, „Хензел и Гретел“, „Храбрият шивач“ и
списъкът може да продължи, но спирам до тук, тъй като именно последното име е
в основата на заглавието на последния спектакъл, част от програмата на
фестивала. То навежда на мисълта, че именно историята за храбрия шивач ще е в
основата на разказа. Това не е лъжа, но сюжетната нишка, която би следвало да
свързва останалите използвани творби на братята Грим, така и не го прави.
Вярвам, че когато на сцената се изрича текст, това се прави с причина и в този ред
на мисли именно драматургията приемам като скеле на представлението – особено
ако е детско. В конкретния случай драматизацията е компонентът, който препъва
останалите. Имайки предвид, че драматизацията на приказките е реализирана от
режисьора на представлението, мисля, че е трудно да се избегне и проблем в
сценичната интерпретация и не само го мисля, но и го твърдя. В същото време
преди да бъдат обсъдени сценографията, костюмите и особено музиката (важен
проблемен момент в спектакъла) бих искала да кажа, че актьорите всеотдайно
изпълняваха режисьорските решения, а те по-скоро отвеждаха към естетиката на
кича, но изглеждаше като да няма голям избор пред хората на сцената да
превърнат тези думи и тази концепция в нещо повече от това, което е.
Що се отнася до костюмите, при тях цари принципът на случайността, важащ за
всички компоненти на спектакъла. Сценографията представлява мултимедия,
даже е по-точно да се каже, че е заместена от нея. На бяло платно се прожектира
всяко място, където попада Храбрият шивач, като снимките изглеждат сякаш са
избрани също на случаен принцип. Когато актьорите попаднат зад платното
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(„попаднат“ е точната дума заради случайността, която предполага), се
получава театър на сенките, който обаче не е съобразен с начина на движение,
който изисква. На моменти образите на двамата се сливат в едно, така да се каже,
„неразривно цяло“, което не би следвало да се случва. Като че ли за всяко решение
се е избирало първото, осенило ума на режисьора, без обаче да мине през филтъра
на разума. Същият този филтър пропуска еротика на сцената, без да се взема
предвид възрастовата група, за която е предназначен спектакълът. Какво дава на
децата този спектакъл, на какво ги учи? Това са основните движещи въпроси по
време на един творчески процес в кукления театър. В „Умният, храбър шивач“
освен че ситуациите са лишени от мотивировка, на преден план стои идеята децата
да бъдат позабавлявани за един час. И толкоз!

Емилия и Светломира
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И наградата отива при ...
Наградата на малкото жури се присъжда на представлението „Палечка“ на
Куклен театър „Георги Митев“ - Ямбол
Награда на пресцентъра (ВРЪЧВА СЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ!) се присъжда на Театър
„Мале, мале“
Наградата на Съюза на артистите в България се присъжда на Куклен театър
„Георги Митев“ – Ямбол за усилията в провеждането на националния кукленотеатрален фестивал „Михаил Лъкатник“;
Награда за актьорски дебют – на актьорите Цветелина Николова, Никол
Султанова и Златко Василев за ролите им в спектакъла „Палечка“ на Куклен
театър „Георги Митев“ – Ямбол;
Награда за оригинална музика - на Владимир Джамбазов за спектакъла „Хензел
и Гретел“ на Драматично-куклен театър „Константин Величков“ – Пазарджик;
Награда за сценография - на Крум Крумов за спектакъла „Необикновената
принцеса“ на Драматично-куклен театър „Иван Димов“ – Хасково;
Награда за кукли и костюми - на Свила Величкова за спектаклите „Палечка“ на
Куклен театър „Георги Митев“ – Ямбол и „Огнивото“ на Куклен театър – Сливен;
Награда за женска роля – на Ангелина Русева за ролите й в спектаклите
„Палечка“ на Куклен театър „Георги Митев“ – Ямбол и „Огнивото“ на Куклен
театър – Сливен;
Награда за мъжка роля – на Георги Спасов за спектакъла „Клоунът и неговите
деца“ на театър „Ателие 313“ – София;
Награда за актьорски ансамбъл – на актьорите Изабела Иванова, Димитър
Атанасов и Петър Влайков за ролите им в спектакъла „Необикновената
принцеса“ на Драматично-куклен театър „Иван Димов“ – Хасково;
Награда за режисура – не се присъжда
Специална награда на името на Георги Митев - на режисьора Петър Пашов за
спектаклите „Момче и вятър“ на Столичен куклен театър и „Клоунът и неговите
деца“ на театър „Ателие 313“ – София (в съавторство с Жени Пашова) и за
цялостния му принос за развитието на българското куклено изкуство;
Голямата награда „Играещият човек“ на спектакъла „Момче и вятър“ на
Столичния куклен театър, драматизация и режисура – Петър Пашов, сценография
– Енчо Аврамов, композитор – Петко Манчев.
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Жури:
Председател – проф. Борис Голдовски
Никола Вандов, Михаил Байков, Борислав
Петранов, Ханна Шварц

Детското жури връчва награда на екипа на
„Палечка“

Награда на Пресцентъра

Награда от московския куклен театър за
фестивала

Награда за актьорски дебют
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Награда за „Необикновената принцеса“
Хасково

Поздрав от заместник кмета на община
Ямбол – Красимира Петрова

Награда за женска роля за Ангелина
Русева
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Ekip na bЮletina:
Емилия Тончева – 2. курс Театрознание и театрален мениджмънт

Любомир Парушев – 3. курс Театрознание и театрален мениджмънт

Пламен Харманджиев – 2. курс Театрознание и театрален мениджмънт

Светломира Стоянова - 3. курс Театрознание и театрален мениджмънт

Яна Алексиева - фотограф

Светла Алексиева –редактор

С благодарност към:
/Спонсорите на фестивала/
ПЕЧАТНИЦИ „ДЕМАКС“ – Г-Н ПЕТЪР КЪНЕВ, ОВЕРГАЗ ИНК – СОФИЯ – Г-Н САШО ДОНЧЕВ,ФОНДАЦИЯ „ МЛАДА БЪЛГАРИЯ“,
ДАТСКО ПОСОЛСТВО – РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ,„КВАРТА“ – ЯМБОЛ, ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ – Г-Н СТОЯН ПРОДАНОВ,
„ВИЕНА СТИЛ“, БАНКА ДСК, РЕПРОДУКТОР ПО СВИНЕВЪДСТВО, ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ – ЯМБОЛ, ВИЛТОН 2 – ООД – ЯМБОЛ,
САКАРЕЛА – Г-Н ВАЛЕНТИН РЕВАНСКИ, НТС – ЯМБОЛ, ВИЛА – ЯМБОЛ, МЕХАНА „СТРАНДЖАТА“ – ЕЛЕНА ИВАНОВА, „ТУНДЖА –
ТУРИСТ“ – НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
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