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 „momЧe I vЯtЪr“ 

(в конкурсната програма) 

Столичен Куклен театър – София

по българска народна приказка 

Драматизация и Режисура - Петър Пашов; 
Сценография - Енчо Аврамов 
Композитор - Петко Манчев 
Участват - Ана-Мария Лалова, Ваня Камянска, Стефан 
Димитров, Стоян Дойчев 
 

Трябва да преследваме целите си докрай и да не губим вяра в доброто и в себе си. Това е 

основната тема, която Петър Пашов е заложил в спектакъла „Момче и вятър“. Известната 

българска приказка оживява, за да припомни на публиката, че няма невъзможни неща; че 

справедливостта винаги ще възтържествува… особено, ако имаме вълшебна пръчка, която да 

бие злите кръчмари, лентяи и присмехулници.  

Още преди да започне представлението, в дясната част на сцената е подреден кът с перкусионни 

инструменти. Макар че това донякъде подсказва, че в спектакъла музиката ще бъде на живо, 

актьорите от СКТ надминаха очакванията ни. Целият сценичен образ беше пресъздаден чрез 

един тъкачен стан, чийто части се разместват и съчетават така, че да изобразят както дома, така 

и пасбището, кръчмата, гората и планината, през които смелият момък ще премине, за да догони 

вятъра и да му поиска възмездие за пакостите, които върши. По своя път младият ветрогонец ще 

се срещне с овчари, пияници и кръчмари, които се присмиват на неговата цел. Всички те са 

изобразени чрез плоски кукли, което внушава тяхната примитивност. Майката на момчето е 

оживяла картина на Владимир Димитров – Майстора – 

макар и също двуизмерна,  тя е все пак шедьовър. 

 

Текстът е разпределен между актьорите Ана-Мария 

Лалова, Ваня Камянска, Стефан Димитров и Стоян Дойчев. 

Те играят селяни, пристигнали на панаир, за да разкажат 

тази вълнуваща история. Съчетанието между жив план и игра с кукли им позволяваше да 

преминават ту в сюжета на приказката, ту отново на пазара, където черният хумор и 

недодяланият жаргонен говор доминират.                                                               

Любомир Парушев 
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 „henzel I gretel“   

Драматично-куклен театър „Константин Величков“ – Пазарджик 

(в конкурсната програма) 

по Братя Грим 

Режисьор - Владислава Джамбазова; Сценография и кукли - Ива Гикова и Ивайло Николов; 

Музика - Владимир Джамбазов; Участват - Ралица Стоянова, Константин Костадинов, 

Чавдар Бозаджиев 

 

Внимание!!! 

 

 

 

 

Тези кукли са в неизвестност. Имената им са Хензел и Гретел и за последно са забелязани около 

режисьора Владислава Джамбазова в КТ „Константин Величков“ - Пазарджик. Данните са, че 

съвсем наскоро са успели да победят злата вещица, която се е опитала да ги изяде в своята 

захарна къща. Те са установили, че трябва да се справят с живота си сами и че единствените, на 

които могат да вярват и да разчитат, са самите те. В опитните ръце на кукловодите Ралица 

Стоянова и Константин Костадинов тези две кукли са успели да преминат през много 

приключения в  мрачния свят, създаден от сценографите на представлението - Ива Гикова и 

Ивайло Николов. В него са включени една луна на висока поставка и  празни сиви куфари, които 

се подреждат в различни конфигурации, изобразявайки къщата на Хензел и Гретел, гората и 

други. Според пълния салон от очевидци, Вещицата е умряла по особено зрелищен начин, 

включващ светкавици по сцената, произведени чрез светлинни ефекти. Под умелата 

дeгизировка на злодейката беше разпознат актьорът Чавдар Бозаджиев.  

Моля, ако някой има информация за Хензел и Гретел, да съобщи в най-близкия куклен театър. 

Любомир Парушев 
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„PO zapoved na Щukata“  

Куклен театър „Георги Митев“ - Ямбол 

(в конкурсната програма)   

                                                                     по мотиви от едноименната руска приказка 

Драматизация и режисура: Теодора Попова-
Лазарова 
Сценография: Диана Узунова-Тодорова 
Музика: Гергана Василева 

С участието на актьорите: 
Жулиета Николаева, Никол Султанова, 
Димитър Димитров, Златко Василев 

 

Седналите баби чудачки/разнузнавачки скачат и започват своята песен, придружена от завидно 

енергичния им (предвид възрастта на една баба) танц. С леко прегърбените си гърбове и бързи, 

обичащи казачок крака, те обръщат пейката си, разтварят я и започват да ни разказват приказка. 

Бабите са си баби. Историята за третия, мързелив брат Емеля и вълшебната щука, която улавя, 

докато с неохота разбива ледената река, за да донесе вода вкъщи. След като освобождава 

рибата, тя му обещава да изпълни десет негови желания, въпреки че ги използва на поразия и 

от мързел, те успяват да му спечелят вниманието на царската дъщеря. Трите баби се превръщат 

в трима кукловоди, пейката се превръща в сцена – домът, реката и царския дворец. 

Сценографията и куклите са вдъхновени от естетиката на руските народни приказки. Цветовете, 

облеклата, костюмите и дългата руса плитка на принцесата преливат от този свят върху сцената 

на театъра. И все пак, след като приказката вече е 

разказана, кукловодите отново стават баби, за да кажат 

на малките си зрителите, че въпреки в света пред тях 

чудото да е възможно, то в нашия много рядко е. Но 

преди да се натъжим, сцената отново се превръща в 

пейка, а те отново жизнерадостно затанцуват и запяват. 

Пламен Харманджиев 
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ObЩo sЪbranie na 

akt-unima -  bЪlgariЯ 
Днес се проведе среща на директори на куклени театри от цялата страна – 

членове на АКТ-УНИМА – България. 

Обсъдени бяха важни за бъдещето на кукления театър теми. Тепърва предстои 

да узнаем какво ще се случи. 

 

Spomen za ЮliЯ ognЯnova – „tova ime GO 

zabravete“ – dokumentalen film 
 

Това име няма да бъде забравено 

Спомен за Юлия Огнянова 

В 16:00 часа ни събра прожекцията на документалния филм за Юлия Огнянова на 

Боян Папазов, озаглавен „Това име го забравете”.  

В първите кадри Юлия Огнянова разказва как се озадачавала, когато хората й 

казвали, че е много смела. „Аз просто реагирам на момента, това не ме прави 

смела.“ Смел за нея е човек, който знае какви са последствията и е готов да ги 

понесе. А тя просто е спонтанна - или поне така се самоопределя... 

След това с любов и преклонение за нея си спомнят хора, които са имали късмета 

да я познават: Младен Младенов, Кирил Дончев, Ана Иванова, Леонард Капон…  

„Ще ви бъркам в душите” - предупреждавала студентите си. „Театърът не е 

занаят, той е начин на мислене.” 

В края на филма Юлия говори за задгробния живот. Когато излиза научното 

откритие, че всичко е енергия, Юлия Огнянова се успокоява. Всичко някак й се 

нарежда – напускаме тленните си тела и отиваме някъде другаде. Този завършек 

успокоява и нас и ни оставя с усещането, че неуморният й дух все още е сред нас… 

След прожекцията Христина Арсенова – ученичка на Юлия Огнянова, прочете 

откъс от книгата „Завещанието от Юлия Огнянова”, произнесе отчетливо името 

Юлия Огнянова и добави категорично: „Това име няма да бъде забравено.”                                                                           

Емилия Тончева 
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„Dokosvane“  

 Куклен театър – Сливен   

(Спектакъл за възрастни) 

Режисура и сценичен вариант - Габриела 

Хаджикостова 

Декор и костюми - Габриела Хаджикостова 

Участват - Евгения Ангелова, Дайяна 

Димитрова, Анна-Валерия Гостанян, 

Ангелина Русева и Константина Самарджиева 

 

 

Точно преди две години на сцената на КТ „Георги Митев“ Ямбол като част от международната 

селекция на фестивала „Михаил Лъкатник“ се срещнахме с изпълнителката Габриела 

Хаджикостова. Тази година не я видяхме на сцената, а в ролята на режисьор. Този път в нейния 

по-скоро движенчески- експериментален стил на работа тя работи с пет млади български 

актриси, като за текстова основа избира поезията на седем български и две унгарски поетеси 

(Пенка Ватова, Ана Боянова, София Несторова, Цвета Софрониева, Надежда Захариева, Елка 

Димитрова и Искра Ангелова, Жофиа Балла, и Анна Т. Сабо). Това на пръв поглед толкова женско 

представление третира екзистенциални теми в една игрово-ритуална ситуация, в която скачайки 

на въже една след друга, актрисите стигат до въпроса дали „жаждата за живот е равна на 

жаждата за смърт“. Движенията в групови партитури, както и соловите им изпълнения само 

загатват ритуалността на ежедневието. Някак 

естествено всяка една от актрисите проследява 

линията на своя персонаж, преодолявайки естествено 

заложената в поезията неконкретност .  

Това е представление, в което на полупразна сцена 

пет жени се „протягат“ към 

публиката, за да я „докоснат“ с 

поетически жест. 

Светломира Стоянова 
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nagradite ot literaturniЯ 
konkurs za dramaturgiЯ  

Жури: Ина Божидарова, Богдана Костуркова и Катя Петрова 

Награди за: 

 ОРИГИНАЛНА ДЕТСКА ПИЕСА: „Приключенията на Жиночка“- Георги Геров и                

„Научи ме да летя“ – Теодора Попова - Лазарова 

 ДРАМАТИЗАЦИЯ: „Приключенията на Палечка“ – Мария Николова 

 ОБРАЗОВАТЕЛЕН ТЕАТЪР: НЕ СЕ ВРЪЧВА 

 СПЕЦИАЛНА НАГРАДА „СТЕФАН ЧИРПАНЛИЕВ“: „Дъщерята на Слънцето и Луната“ – 

Яна Добрева 
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IN MEMORIAM 
Днес е ден, в който с голямо уважение се преклонихме пред паметта на Юлия Огнянова – 

личност, която остави ярка следа в театралното изкуство в България. С огромно уважение екипът 

на бюлетина реши да отдели следващата страница за няколко думи за други незабравими 

артисти, отдали своя живот на сцената, с които раздялата е напълно невъзможна.  

 

 

Проф. Николина Георгиева – Тя заедно с Атанас Илков създава 

секцията за висше образование за куклен театър в България. Те 

са създателите на „Петя и вълка“ – един легендарен спектакъл, 

който е повлиял на куклените практики и извън страната ни. 

 

 

 

Арх. Иван Цонев – Сценографът, с който са свързани 

едни от най-големите успехи на кукления театър в 

България. Създал е над 250 продукции,сред които 

знакови са  „Крали Марко“, няколко версии на 

„Малкият принц“, както и един от най – популярните 

спектакли за възрастни „Съкровището на Силвестър“. 

Името му неизменно се свързва с търсенето на нови 

визуални тенденции в българския куклен театър. 

 

 

Доц. Петър Пашов –Спектакли като „Пук“, „В лунната стая“, 

„Кентървилският призрак“ и разбира се „Дон Кихот“, 

обуславят неговото значимо място в историята на кукления ни 

театър. Водеща фигура в театър „Ателие - 313“, който  има 

важна роля в обособяването и развитието на съвременния 

куклен език.  
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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 

  

  


