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аедно с  22-то издание на Националния куклено-театрален фестивал „Михаил 
Лъкатник“ отбелязваме: 
• 65 години от първото куклено представление в град Ямбол 
• 50 години Държавен куклен театър - Ямбол 
• 50 години от Първия национален куклено-театрален празник на приказката 

На добър час на фестивала и тази година!

З

Брой 1 — 25 май 2022

ПО ТРАДИЦИЯ ЕЛЕНА ДОЙЧЕВА, ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР 
„ГЕОРГИ МИТЕВ - ЖОРО” - ЯМБОЛ ОТКРИ 22-ТО ИЗДАНИЕ НА ФЕСТИВАЛА 
ПОД ЗВУЦИТЕ НА ДУХОВ ОРКЕСТЪР!
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охвални са усилията на Куклен театър – Ямбол за пореден път да организира 
вдъхновяващ празник за децата на Ямбол, като ги срещне с най-добрите куклени 

спектакли за изминалите няколко години. От изгледаните над двадесет предложени 
представления и въпреки ограниченията, с които Ковид пандемията ни принуждава да се 
съобразяваме, в селекцията на Националния куклено-театрален фестивал „Михаил 
Лъкатник“ са подбрани седем спектакъла. Те представят кукления театър в неговото 
разнообразие на форми и средства и в най-важната му роля – като възможност за 
пълноценно общуване с детската аудитория.   

В програмата присъстват адаптации на любими детски приказки и срещи с познати герои. 
Включени са едни от най-популярните сюжети на Братя Грим по „Хензел и Гретел“ на 
Драматично-куклен театър „Иван Димов“ – Хасково и „Вълкът и седемте козлета“ на Куклен 
театър „Дора Габе“ – Добрич. Друг любим автор на малко по-големите деца – Ханс Кристиян 
Андерсен е представен с екзотичната китайска приказка „Славеят“ на Куклен театър – 
Сливен. Театърът домакин – Куклен театър –Ямбол е представен с адаптация по романа за 
непокорното и смело момиченце, на което поколения наред се възхищават - „Пипи - дългото 
чорапче“ от Астрид Линдгрен. В основата на образния свят в представлението по Джани 
Родари на Куклен театър – Пловдив „Кученцето, което не можеше да лае“ са различни 
музикални инструменти. Интересният сценичен език и музика му носят номинация за 
национална награда Икар 2021. Приключенията на малкото симпатично създание от 
известната приказка на Георги Авгарски „Лече-буболече“ на театър „Хамелеон“ – Пловдив 
буквално оживяват в среда от естествени материали, събрани от природата. А „Капитане, 
капитане” на Куклен театър – Бургас представя авторския текст на Румен Николов като 
весело, наситено с приключенски дух пътешествие с импровизирани кукли през 
фантасмагорични морски светове. 

Всички спектакли в тазгодишната селекция предлагат занимателен и оригинален прочит, 
разнообразни куклено-театрални игрови средства и изключително изобретателна визуална и 

музикална среда. Убедена съм, че те ще намерят верен подход към 
детската аудитория, ще поставят важни въпроси, ще събудят 

нови усещания и най-вече ще провокират децата да мислят и 
да фантазират чрез необятното поле на изкуството, наречено 
куклен театър.  

П

Брой 1 — 25 май 2022

СЕЛЕКЦИОНЕРЪТ ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КУКЛЕНО-ТЕАТРАЛЕН 
ФЕСТИВАЛ „МИХАИЛ ЛЪКАТНИК”

КЗ орница аменова
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ркестърът поведе и тазгодишното тържествено шествие от центъра на града към 
Кукления театър. Малките участници отново показаха фантастични костюми, запълващи 

целия спектър от еднорози през Червената шапчица, чак до Супермен.  22-то издание на 
Националния куклено-театрален фестивал „Михаил Лъкатник“ започна с музика, усмивки и 
танци пред театъра. 

O

Брой 1 — 25 май 2022

ТЪРЖЕСТВЕНО ШЕСТВИЕ
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рез 2020 -2021 г. журито прочете над 
75 авторски текста. Приветстваме големия 

интерес, който имаше към конкурса за написване на 
пиеса приказка. От тези 75 произведения журито 
номинира 10. Изключително се отличаваше пиесата 
на Симон Шварц “Малкият Макс и малката Мис”. 
Авторът изпрати текст, пълен с провокации към 
фантазията на читателя и режисьора, който ще го 
поставя, и изтъкан от специфичното му чувство за 
хумор. Искрено се надявам реализацията на този 
текст да бъде спектакъл, който дълго да се помни в 
средите на българския театър. Поради качествата на 
този текст, журито реши да го отдели от останалите 
и да го отличи със специалната награда за 
оригинална пиеса на името на Стефан Чирпанлиев. 
За съжаление тази награда трябва да бъде връчена 
посмъртно.  В трите категории за оригинален 
авторски текст, за драматизация и за текст за 
образователен спектакъл журито номинира общо 
10 пиеси. Характерно за тазгодишното издание е, че 
освен утвърдените вече имена, се появяват и нови 
участници, които ще се радваме да продължат 
развитието си в писането за куклен театър. Големият 
интерес към литературния конкурс само 
потвърждава, че Националният куклетно-театрален 
фестивал “Михаил Лъкатник” и литературният 
конкурс са едни от двигателите на драматургията и 
театъра за най-малкия зрител. А той е много важен, 
защото това е публиката, на която ние ще разчитаме 
по-късно за развитието на българската култура. Като 
дългогодишен зрител и наблюдател на фестивала 
искам да пожелая на всички приятно гледане!

Брой 1 — 25 май 2022

ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ ЛИТЕРАТУРНИЯ КОНКУРС ЗА 
ДРАМАТУРГИЯ И ПРЕМИЕРА НА СБОРНИКА С НАГРАДЕНИ ПИЕСИ 

П

ПБ орислав етранов 

“

“
Номинации за оригинален авторски текст: 
„Двойна принцесна приказка” от Румен Николов 

„Кики” от Теодора Георгиева 

„Скадинди Лапер” от Димитра Попова 

„Слънчев ден” от Ана Батева и  

Любомир Колаксъзов 

Номинации за драматизация:  
„Историята на Пипи Дългото чорапче” от 
Валерия Минева - Лира 

„Младият Роланд” от Ангел Калев 

„Рожденият ден на Инфантата” от Тодор Вълов 

„Грозното патенце” от Теодора Попова-Лазарова 

Номинации за образователен театър:  
„Имаш ли пари?” от Теодора Попова-Лазарова 

„Облаците” от Мария Македонска 

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
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ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ ЛИТЕРАТУРНИЯ КОНКУРС ЗА 
ДРАМАТУРГИЯ И ПРЕМИЕРА НА СБОРНИКА С НАГРАДЕНИ ПИЕСИ 
“ПРИКАЗНА ФИЕСТА”

Жури в състав д-р Ина Божидарова, Богдана Костуркова и Борислав Петранов 
определи победителите в литературния конкурс за драматургия.

Наградата за оригинален  авторски текст се 
присъди на Ана Батева и Любомир Колаксъзов 
за „Слънчев ден” 

Наградата за драматизация се присъди на 
Теодора Попова-Лазарова за „Грозното патенце” 

Наградата за текст за образователен театър се 
присъди на Мария Македонска за „Облаците” 

Наградата на името на Стефан Чирпанлиев се 
присъди на Симон Шварц за „Малкият Макс и 
Малката Мис”. Наградата получи синът му Еди 
Шварц.
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ЖУРИ НА КОНКУРСА

атя Петрова завършва 
Пловдивския университет, 

специалност българска филология 
и НАТФИЗ “Кр. Сарафов” - 
режисура за куклен театър. 
Преподавала е в класовете на 
проф. А. Илков и проф. Д. Рускова. 
Изнасяла е лекции и уъркшопове, 
участвала е в конференции в 
България, Германия, Гърция, 
Русия, САЩ. Водила е майсторски 
класове в Германия и Македония. 
Била е заместник председател на 
АКТ УНИМА България. Режисира 
филми с кукли и анимация. 
Основател на “Перпетуум Мобиле 
Театър” - куклено - театрална 
формация, която гастролира със 
свои постановки из цяла Европа. 
Спектаклите й са отличени с 
престижни награди в България и 
чужбина. 

К орислав Петранов е 
театрален критик и театрален 

историк, режисьор и преводач от 
немски език. През 2000 г. издава 
книгата „Българската Нора” за 
постановките на пиесата „Куклен 
дом” на Хенрик Ибсен на 
българска сцена в периода 1879 г. - 
2000 г., за която е номиниран за 
наградата на Съюза на артистите в 
България „Икар”. Съставител е на 
сборника с български пиеси 
преведени на немски език „Млад 
театър от България”, издаден в 
Австрия през 2007 г. Автор е на 
статията „Българската драматургия 
отвъд България през XXI век”, 
издадена в Годишника на 
Австрийската академия на науките. 
Бил е заместник-директор и 
драматург на Драматичен театър - 
Пловдив, заместник-директор на 
Малък градски театър „Зад 
канала”. В момента е директор на 
Българския културен институт в 
Берлин. 

Бинка Николова завършва 
Театрознание и театрален 

мениджмънт и магистърска 
програма Театрално изкуство в 
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”. От 
2011 година работи в Съюза на 
артистите в България като Експерт 
„Театър и театрален архив“, където 
е организатор и координатор на 
Софийски театрален салон и 
националните награди за сценични 
изкуства ИКАР, както и куратор на 
документални изложби, посветени 
на авторитетни творци, сред които 
Крикор Азарян, Григор Вачков, 
Велко Кънев, Катя Паскалева, 
Стоянка Мутафова и др. През 
годините е била член на жури и 
селекционер на Международния 
фестивал на спектакли за деца 
„Вълшебната завеса“; Национален 
конкурс за млад театрален 
режисьор „Слави Шкаров“; на 
съвременна българска драматургия 
по проекта Streaming Generaxon-1.

Т
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В конкурсната програма 
По Астрид Линдгрен 
Проектът е осъществен с 
финансовата подкрепа на НФК 
Режисьор: Анна-Валерия Гостанян 
Сценография: Наталия Гочева 
Музика: Пламен Петков 
Участват: Ния Янакиева, 
Цветелина Николова, Любомир 
Желев, Христо Петев 

раги читатели, бързам да ви 
споделя за емоциите и 

впечатленията от превъзбудения 
първи фестивален ден и 
откриващия го спектакъл  – „Пипи 
Дългото чорапче“ на Ямболския 
куклен театър.  

Вълнувам се. Това е първото нещо, 
което ми идва наум да напиша. 
Вълнувам се също като малките 
деца, които трептят като звездички 
по седалките в театралния салон и 
очакват дърпането на завесите, за 
да се потопят в един по-различен 
свят. С влизането в салона блясъкът 
в очите на малчуганите и виковете, 
огласящи пространството, ми 
върнаха спомени от моите детски 
преживявания в театъра. Гледката 
беше очарователна. Усмихнах се и 
се настаних удобно на седалката в 
очакване на най-новата адаптация 
на произведението от Астрид 
Линдгрен.  

„Пипи Дългото 
чорапче“ определено е един от 
знаковите романи на миналия век 
и като такъв неговите литературни 
качества надделяват във всяко 
едно отношение. Той е изпълнен с 
много герои, събития, ситуации, 
случки и е истинско 
предизвикателство да се разкрият 
начините, по които се реализира за 
сцена. 

Режисьорският спектакъл на 
куклената актриса Анна-Валерия 
Гостанян решава този проблем, 
като концентрира действието само 
и единствено около децата – Пипи, 
Томи и Аника, техните игри, мечти 
и, разбира се, маймуната Господин 
Нилсон. На няколко пъти за съвсем 
кратко се появява негърският крал 
Ефраим, но по никакъв начин не 
разваля замислената структура, а 
дори допълва историята.  

Д

Брой 1 — 25 май 2022

ипи П

продължава на стр. 9>>

Дългото чорапче 
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от 
Жаклин Добрева

пектакълът впечатлява и със сценографските 
решения на Наталия Гочева. Тя ни пренася в 

света на тримата приятели, такъв какъвто е през 
невинните детски очи – пъстър и вълшебен. 
Появяват се и се сглобяват сложни конструкции, 
пресъздаващи спомени и мечти. Въображението 
на зрителите се тренира от непрекъсната смяна 
на декора и всички можем да си представим как 
изникват планини, острови, чудни гледки и 
необозрими хоризонти, последвани от бурни 
морета. Актьорите Ния Янакиева, Цветелина 
Николова, Любомир Желев, Христо Петев 
присъстват и самостоятелно, и като водачи на 
кукли. Те успяват да направят изкусно съчетание 
между тяло и кукла. Демонстрират пластичност и 
вдъхват живот на естрадните кукли.  

С

Пипи в спектакъла на Анна-Валерия Гостанян е 
олицетворение на пакостливото дете с 
безгрижно и вечно детство. Тази Пипи е детето 
юнак, което се справя с всичко. В нейния свят 
невъзможното се превръща във възможно, 
дори и вдигането на кон с две ръце. Тя никога 
не губи бодрия си дух и вярата в по-добрия 
утрешен ден. А кое дете не иска да бъде точно 
като нея? Наблюдавах реакциите на хлапетата. 
Те се радваха и забавляваха напълно 
откровено и неподправено. Може би затова, 
когато попитах някои от децата след 
спектакъла в кого от персонажите се 
припознават, отговорът бе единодушен – 
„Пипиии“ – отговаряха с усмивка те.  
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В конкурсната програма 
Автор: Румен Николов                  
Режисьор и сценограф:      
Мария Банова 
Музика:                                  
Валерия Крачунова-Попова 
Участват: Делян Кьосев, 
Неделина Роселинова

асред притихналата сцена, 
под светлината на една 

улична лампа, осветяваща детска 
площадка, влиза самотен 
корабокрушенец. Под звуците на 
омайна и спокойна мелодия 
разполага в пространството 
останките от  своя кораб, който 
съвсем скоро е претърпял сблъсък 
с подводна скала. Тъкмо когато 
изглежда изгубил надежда, той 
случайно среща градско дете, с 
което заедно тръгват на 
приключение, извиващо се като 
безкрайна рибарска мрежа, 
изплетена с въображение, 
придружено със силен морски дух 
и... хартия.  
Хартия, да. Нещо толкова просто, а 
в същото време така голямо в 
детския свят на 
междуконтинентални пътешествия. 
Двамата приключенци, изиграни от 
Делян Кьосев и Неделина 

Роселинова, използват този 
материал при своето прекосяване 
на седемте морета като основно 
средство за смяна на сценичната 
среда. Спектакълът далеч не е с 
най-пищната сценография, не 
борави със специални ефекти и 
големи декори, а разчита 
единствено да събуди детското 
въображение не само на малкия, а 
и на големия зрител. Точно това е и 
ценното в представлението. 
Показва ни как само с малко хартия 
и свободен дух можем да открием 
цели седем морета, а може би 
дори повече. То ни препраща към 
чистотата на детското 
въображение, към игрите, които 
всеки е играл и спомена за 
чувството, че едно малко хартиено 
корабче, може да преплува 
океани.   

Н
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о пътя към това момиченцето Алекс да стане 
истински морски капитан, двамата с 

корабокрушенеца се срещат с голям картонен кит, 
обитаващ бурното море, с хартиена акула, хранеща се 
със златни раковини в златното море, и с омаен делфин 
в лазурното. Алекс за малко става пират, преминавайки 
през северното море, големи хартиени айсберги 
обграждат кораба им в леденото море, а в мъртвото, с 
вярата си в чудеса, Алекс успява да  даде душа на 
добронамерено чудовище. Последното море е 
родното. За мен то е пространство на детството, 
радости и безгрижие в родния дом. То напомня както 
на малкия, така и на големия зрител, че пътуването в 
търсене на приключения и невероятни преживявания е 
страхотно, защото се учим от тях и ставаме по-смели, 
но винаги е важно да се завръщаме у дома.  
Скъпи читателю, подари си приключение! Върни се в 
детството, направи си хартиено корабче, пусни го да 
плува смело в дълбоките води. Не се страхувай да 
бъдеш отново дете. Струва си, да се пренесеш в 
магията с хартия.

П
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☼ Овергаз - София - г-н Сашо Дончев 
☼ Палфингер продукционстехник България ЕООД 
☼ Нина ЕООД - Ямбол - г-жа Веска Петрова  
☼ Технострой инженеринг - г-н Стоян Проданов 
☼ Виена стил - г-жа Нина Божилова   
☼ Репродуктор по свиневъдство - с. Калчево - г-жа Галя Бъчварова 
☼ Месокомбинат Бай Течо ООД - Ямбол 
☼ Вилтон 2 ООД - Ямбол - г-н Павел Додов   
☼ Сакарела - г-н Валентин Ревански   
☼ Български йогурт - г-н Петър Личев 
☼ Вила Ямбол - г-н Красимир Аврамов  
☼ Механа “Странджата” - г-жа Елена Иванова  
☼ Тервел Груп - Тракийски хляб  
☼ Тунджа-турист - г-н Николай Николов 
☼ Кара - г-жа Катя Георгиева 
☼ Магнолия ООД - г-жа Марина Иванова 

Светла 
Алексиева

☼ Българска национална телевизия 
☼ Българско национално радио

☼ Министерство на културата 
☼ Община Ямбол 
☼ Община Тунджа 
☼ Съюз на артистите в България 
☼ Дружество на писателите 

Жаклин 
Добрева

Теодора 
Войводова

Яна  
Алексиева


