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 „Ognivoto“  

Куклен театър – Сливен 

(в конкурсната програма) 

по Ханс Кристиан  Андерсен 

Драматизация – Юрий Дачев; Постановка – 

Бисерка Колевска; Сценография и кукли – Свила Величкова; Музика – Петър Цанков; 

Участват – Ангелина Русева, Борис Георгиев, Евгения Ангелова, Петромил Денев 

 

За втори път в рамките на фестивала виждаме представление, което се ражда от 

съвместната работа между режисьорката Бисерка Колевска и сценографката Свила 

Величкова. Андерсеновата приказка „Огнивото“ е драматизирана от Юрий Дачев. 

Думите звучат ясно и съвременно, а посланията, заложени в тях, достигат до 

публиката (независимо от възрастта ѝ) в строен и логичен разказ. Що се отнася до 

сценографията и костюмите, аз виждам разпознаваемия почерк на авторката им – 

цветни платна, които само с едно вдигане или завъртане пренасят зрителя в друго 

пространство. Именно загатването на място или усещането за обстановка, а не 

детайлното му изобразяване, оставят място на въображението.  

В режисьорската интерпретация акцент се поставя върху живата актьорска игра. 

Всеки един от персонажите е изграден посредством конкретика в гласа и 

движенчески особености, предполагаеми за типа персонаж – дебелият крал едва се 

движи и говори бавно и  високо, а за кокетната принцеса са характерни скокливите 

движения. Най-интересна за мен е ролята на вещицата/гадателката . Именно в нея 

са заложени още на драматургично ниво повечето забавни моменти. Актрисата 

Евгения Ангелова е облечена в костюм, който не ѝ позволява „зрителна свобода“, 

но това не само не възпрепятства енергичното ѝ движение по сцената, а го прави 

дори още по-въздействащо. В промяната именно на нейния костюм има намигване 

към промените на някои от костюмите в Кабуки 

естетиката – с едно навеждане и замятане на част 

от полата пред нас се появява друг персонаж. 

„Огнивото“ е представление, в което на много 

нива зрителят може да остане доволен – от добре 

разказаната история, визуалното богатство, 

режисьорското послание и, разбира 

се, от енергичната актьорска игра, която придава достоверност на 

персонажите.                                                                                       

Светломира Стоянова 
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  „Neobiknovenata princesa” 

Драматично-куклен театър – Хасково 

(в конкурсната програма) 

по Криста Бендова 

Режисьор – Ева Кьосовска; Сценография 

и кукли – Крум Крумов; Музика – Пламен 

Мирчев – Мирона; Участват – Изабела 

Иванова, Димитър Атанасов, Петър 

Влайков 

Красив женски глас зове за вниманието 

на публиката: „Моля, изключете 

мобилните си телефони. Изключихте ли 

ги?“ „Даааа!“- отвръщат еуфорично 

малките в залата. Една от характерните черти на кукления театър е активното 

участие на децата в него. Те не изпитват нужда да крият своите реакции и 

вълнения и винаги са в готовност да отговорят на всеки отправен от сцената 

въпрос. Стига, разбира се, спектакълът да ги е спечелил и те да са потънали в него. 

„Необикновената принцеса“ определено постигна този ефект. Децата внимателно 

проследиха цялата история, която напомня естетиката на комикс и по своето 

съдържание, и по начина на представяне. Принцесата Фили е едва ли не 

„супергърл“. Тя е неудържима и често дори опасна за околните още от пеленаче. 

Когато пораства и става вече мома за женене, има съвсем различни интереси от 

обичайните за една принцеса – тя вдига щанги, плува, тича и въобще извършва 

всевъзможни силови тренировки. Това искрено забавлява децата, които отговарят 

на призива да скандират „Фили“, докато тя играе футбол и вкарва гол след гол. 

Правят впечатление буйната, огнена коса на куклата и червената рокля, чиито две 

бели ленти представляват  своеобразно намигване към спортен екип. Проблемът 

е, че Фили е единствената принцеса, която не е отвличана от змей (след което 

„спасена от принц и „яли, пили и се веселили“). И ето че хората започват да се 

съмняват в порядъчността на кралството. Кралят взема нещата в свои ръце и 

нарежда на дългоносия и безхарактерен министър да „уреди“ змей за принцесата, 

който от своя страна му звъни по своя смартфон с размер троен на главата му. 

Разговорът претърпява неуспех, кралят взема телефона и заплашва змея, че ако не 

се появи, ще го съкрати от всички приказки. След това двамата си правят селфи,  за 

да го качат на „стената на кралството“… Освен свежия хумор и препратките към 

съвременността, които прозират в разказаното до момента, историята е богата и с 

играта си на думи: След като принцесата е преборила цели три бълващи огън и 

жупел змейове (единият от които  триглав!), кралят решава да се обърне за помощ 
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към двама лекари. Тяхната диагноза за принцесата е „бойноизкуствоизъм“, който 

възнамеряват да излекуват с „обикновин“ и „скучнотин“. Но се оказва, че Фили има 

„хипер-мега-гига-турбо-ултра“ зрение, чуваемост и рефлекс, така че не подлежи на 

терапия…  

Спешно се налага сцената пак да се обърне към децата за помощ – а именно да 

плачат, за да убедят принцесата, че саботира кралството със своето непристойно 

поведение. Децата изпълняват молбата, вследствие на което Фили обещава, че 

няма да се бие повече. После на самолет се втурва да търси змей на самолет, но не 

за да се остави да бъде отвлечена, а за да запее с него в дует: „Прави това, което най 

обичаш, дори да нарушаваш правила.“ Това е яркото и преди всичко необикновено 

послание на „необикновената принцеса“, която не робува на никого и смело следва 

повелите на сърцето си.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емилия Тончева 
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„rumeto I stariЯt lЪv“ 

Театър на мечтите – Люлебургаз, Турция 

Автор – Иван Остриков; Режисьор – Ангел Попов; Сценография и кукли – 

Томиана Томова; Участват – Утку Чорбаджъ, Гюлшах Йешилот, Егемен Гьоску, 

Уур Юнсал, Керем Джан Сан 

Огромни групи от деца нахлуват в 

театъра. Когато вече са заели 

местата си, една учителка застава 

пред първия ред и започва сякаш 

да дирижира тяхното пляскане в 

ритъм. Звучи „но живея с надежда 

някой ден да намеря своя шанс.“ 

На сцената – луна, звезди и две 

улични лампи. Представлението 

започва, но залата не утихва. Или 

поне не напълно.  

Лъв е избягал от зоологическата градина – „истински от носа до опашката“. Той 

казва на Румето, че пее от мъка – тя е единствената, която не се страхува от него. 

Лъвът реве, за да й покаже колко е страшен, а тя надзърта в устата му. Казва му, че 

има кариес и трябва да отиде на зъболекар. После му се присмива, че го е страх! 

Маскира го като баба си с едно шалче и го завежда. Зъболекарят се хваща на 

въдицата и започва усилена работа – летейки във въздуха, за да го стигне. Когато 

разбира, че пред него е самият лъв, припада. „Туй страхът е страшно нещо“- запява 

Старият лъв. След като Румето проявява подобна грижа, между тях се заражда едно 

истинско приятелство. 

„Румето и Старият лъв“ е изпълнено с въображение представление, в което 

единствено куклите владеят сцената. Това го прави изчистено, леко и 

изключително привлекателно за децата, които „трябва да знаят какво е истински 

лъв“… С „Чао, лъвчо“ децата жизнерадостно се сбогуваха със Стария лъв.  

Емилия Тончева 
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Nau:na konferenciЯ na tema 
„prikazkata v kukleniЯ teatЪr“  

 

Научната конференция в рамките на фестивала е възможност за един конкретен и 

задълбочен дискурс над съвременните куклено-театрални практики. Осмислянето 

на традицията на кукления театър в контекста на съвремието ни неизменно 

поставя въпроси и казуси около кукленото изкуство като такова. Тазгодишната 

тема бе „Приказката в кукления театър“. Обемът ѝ е огромен и за това говори 

фактът, че вече е била повдигана в предишни издания на фестивала. Днес е 

породена от драматизациите и осъвременяванията на класически приказки. 

Зорница Каменова (театровед) бе модератор на конференцията и представи текст 

със заглавието „Приказният сюжет и съвременният куклен театър“. Сред 

представените в него проблеми бе и този за, както тя определя, „отмахване на 

розовия прашец“ - как куклените спектакли да подготвят децата за самия живот. 

Следващият текст бе на Катерина Георгиева (театровед), озаглавен „Поводи за 

въображение в съвременността“. Акценти в него бяха самото детско въображение 

и приказката в ролята си на пазител пред неговата порта, както и съвременните 

драматизации, които, според нея, използват класическата функция и външност на 

приказката, но излизат отвъд тях. Проф. д.н. Дойчина Синигерска изрази мнението, 

че кукленото изкуство трябва да изгражда морална устойчивост в децата, а не само 

да я отбелязва или намеква, което, според нея, би превърнало труда на творците в 

мисия. В доклада ѝ стана дума за отношенията родител-дете през призмата на 

кукления театър и как вниманието върху детските реакции по време на спектакъл 
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би спомогнало за по-доброто разбиране на собственото дете. Текстът на Румен 

Николов (драматург) носеше заглавието „Куклен театър – Приказка без край“. В 

него той отбеляза, че класическата приказка съставя между 60% и 70% от 

репертоара на държавните куклени театри и че абсолютното условие за добър 

спектакъл е именно добрата приказка, била тя класическа или авторска. 

Конференцията приключи с представянето на книгата за Стефан Чирпанлиев 

„Един живот не стига“ от председателя на Съюза на писателите в Ямбол Тенко 

Тенев.                                                                                                                                             

 

 

 

 

Пламен Харманджиев 
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“kanbak {al” 

Куклен театър – град Астана, Казахстан 

 

Режисьор: Айжан Салаева; Хореография: Ю.Амирова; 

Участват: Айжан Салаева, Досымхан Бейсенбаев, Мейрим 

Аргимбаева, Данияр Сванкулов, Мензура Умаршаева, Дамир 

Утеев 

 

Освен прекрасните емоции, които кукленият фестивал „Михаил Лъкатник“ доставя, той 

предлага и възможност за междукултурен обмен. На всяко издание е традиция да има и 

международно участие, което позволява на българските кукленици, а и на децата в Ямбол 

да се насладят на спектакли от чужбина. За гостите е не по-малко важно да се запознаят 

със своите колеги. Тази двустранна връзка често се превръща в добро приятелство, а може 

би и в плодотворно сътрудничество.   

Трупата от театъра в град Астана, Казахстан и тяхното представление „Канбак Шал“ ни 

показа, че културата на тази далечна страна всъщност не ни е толкова чужда. Базирано 

върху известна народна приказка, това представление разказва за скромен, но мъдър 

старец, който живее в своята горска къщурка. Всеизвестната хитра лисица се опитва да 

краде от рибата, която Канбак Шал лови, но без необходимия успех. Ето защо тя се опитва 

да му погоди номер, „насъсквайки“ семейство глупави великани срещу него. За щастие 

главният герой чрез своята мъдрост избягва опитите да го убият. Накрая той успява да 

накара великаните да убият лисицата. Поуката от тази приказка е, че силният може да се 

справи с противник, но умният може да се справи с хиляда.  

Тази простичка история е разказана чрез конвенционални за кукленото изкуство похвати 

и форми. Интересни са традиционните костюми, в които бяха облечени актьорите –  

предимно в бял цвят. Сценичното оформление също е в светли и ярки тонове. В средата на 

сцената е поставена въртяща се платформа, където между две малки зелени дръвчета се 

намира къщата на Канбак Шал. От двете страни има два паравана, над които се появява 

лисицата, а великаните се играят в жив план. Драматургична рамка в спектакъла е, че 

участниците са режисьор, актьор и две случайни баби, извикани, за да разкажат някаква 

история на децата.  

 „Канбак Шал“ преодолява  границите и спектакълът, изпълнен на руски, 

проговори сякаш на нашия език. Такава е силата на театъра и тя особено 

изпъква на фестивали, гостоприемни като Ямболския.   

Любомир Парушев 
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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 

 


