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Съпътстваща програма 
Пиеса на Теодора Георгиева 
Сценография и режисура: 
Любомир Колаксъзов 
Композитор: Милен Апостолов 
Звук и ефекти: Пешка Тодорова 
Кукли: Недко Данев 
Костюми: Соня Николова 
Участват: Соня Николова, Коко 
Личев 

звън конкурсната програма в 
тазгодишното издание на 

Кукления фестивал в Ямбол взеха 
участие Театрална формация 
„Илинден“ – Перуджа, Италия. През 
2019 г. група емигранти, отишли в 
чужбина, за да работят и да печелят 
пари, полагат началото на младата 
трупа, защото театърът е в сърцата 
им. Една година по-късно, 
благодарение на програмата 
„Еразъм“, младият актьор и режисьор 
Любомир Колаксъзов се среща със 
самодейците в Италия. Те започват 
работа по пиесата „Полетът“ на 
Теодора Георгиева. Последствията от 
Ковид пандемията обаче застигат и 
тях. Репетиционният процес 
преминава в онлайн среда, но през 
топлия август Формация 
„Илинден“ представя своята 
премиера на спектакъла и доказва, че 
театърът е за всички и трябва да се 
прави от сърце.  

Сюжетната линия заплита историята 
за истинското приятелство и 
добротата, минаваща през всички 
сезони на годината с много 
предизвикателства и интересни 

обрати. Публиката става свидетел на 
възможната дружба между 
„първокласното сламеновидно 
плашило“ Лео и щъркелчето Карло. 
Двамата имат онези близки 
отношения, които трябва да пазим, 
независимо какво ни примамва в 
света наоколо. Режисьорът отправя 
послание към всички нас, че можем 
да живеем в хармония, ако се 
приемем един друг, дори и с 
различията си. Той увенчава 
щастливия финал с така желания 
първи полет на вече порасналото 
щъркелче Карло.  

Актьорите успяват да запазят 
жизнения заряд на представлението 
през цялото време и да не позволят 
на енергията и събитийността му да 
се изхабят. Те управляват красивите 
куклите с огромна лекота и им 
вдъхват живот чрез всяко действие.  
Изчистената сценография, нежната 
музика, промените в осветлението и 
впечатляващите ефекти са наслада за 
сетивата.  

И
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В конкурсната програма 
Автор Теодора Георгиева, 
драматизация по приказката на 
Ханс Кристиян Андерсен 
Режисьор: Любомир Колаксъзов 
Драматург: Теодора Георгиева 
Сценография и кукли: Елена 
Цонкова 
Музика: Христо Намлиев 
Участват: Силвана Петрова, Георги 
Янев и Любомир Желев 

то че последният ден от този 
вълшебен фестивал на 

фантазията настъпи. Току-що излязох 
от представлението, с което 
приключи конкурсната програма, и 
честно казано не ми се тръгваше от 
театралния салон.  Чувствам се като 
героите от ,,Капитане, капитане“, 
които току-що прекосили шестото 
море, са се запътили към седмото, 
родното, където предстои да се 
завърнат по-смели и знаещи от 
преживените приключения. Като 
истински смели морски капитани.   

Това, с което слагаме точка на нашето 
пътуване из детския свят, е 
представлението ,,Славеят“ на 
Държавен куклен театър - Сливен. 
Драматизацията на приказката от 
Ханс Кристиян Андерсен е дело на 
Теодора Георгиева, която подчертава 
силата на любовта и истинските неща 
в живота. В представлението можем 
да се насладим както на стабилна 
актьорска игра, така и на красива 
сценография, пренасяща ни в 
Далечния изток чрез елементи, 
характерни за тази култура. 
Изработката на куклите е така ефирна 
и нежна, че придава на персонажите 
чистота и невинност.  

Младият император търси красотата 
от природата. Иска да разбира 
ценността на териториите, които 
владее, но затворен зад високите 
дворцови стени, до него не стига и 
частица от красотата, която Китай 
притежава. Младата Мей Ли успява 
да открехне както вратата към 
прекрасната природа, отвеждайки го 

при Славея, така и вратата към 
неговото сърце. Песента на птичката 
така докосва сърцето му, че пробужда 
у него искрени сълзи. Провокирана от 
прелестната мелодия Мей Ли се 
издига над земята с ефирен танц, 
бликащ направо от нейната душа. 
Това разкрива на Императора 
истинността на чистата любов не само 
между хората, а и към природата.   

Тази приказка, представена ни от 
актьорите Силвана Петрова, Георги 
Янев и Любомир Желев, ни показва 
как лъскавата, направена външност 
не заменя това, което природата ни е 
дала. Песента на Славея е хиляди 
пъти по-скъпоценна пред сребърната 
изработка на механичния. Да, той 
възпроизвежда същата мелодия като 
птичката, но бързо губи стойността си. 
Ценното в мелодията е, че излиза от 
сърцето на живо същество, което не 
разчита на часовникарски механизъм, 
за да я възпроизвежда.  

Е
лавеят С
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увах коментари от публиката, че не са успели да видят истинския славей, но аз оценявам 
решението на режисьора Любомир Колаксъзов да не разкрива физическия вид на поснопойната 

птичка. Това дава невероятно поле за въображението на зрителите, които е ценно да разберат, че не е 
важен начинът, по който изглеждаш, а това какъв си всъщност.  
Е, това беше. Така приключи 22-рото издание на Куклено-театралния фестивал ,,Михаил Лъкатник“. 
Тръгваме си с усмивка, вдъхновени, с детски смях на заден фон, който ще ни помага да минаваме по-
леко през света на възрастните, който ни очаква.  

До нови срещи скъпи читатели! Останете си деца поне до следващото издание на фестивала!

Ч

от 
Теодора Войводова

Брой 2 — 26 май 2022
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ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ И ЗАКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛА
Журито в състав Катя Петрова, Тинка Николова и Борислав Петранов определи 
победителите в 22-то издание на Национален куклено-театрален фестивал „Михаил 
Лъкатник”, Ямбол.   
Всички наградени получиха диплом, плакет и картина от художника Боряна Чапърова. 

Награда на Съюза на артистите в България за женска 
роля се присъди на Цветелина Николова за „Лече-
Буболече“ от Петър Пашов, реж. проф. Жени Пашова,                       
Фондация „Театър Хамелеон“ – Пловдив 

Награда за актьорски дует се присъди на                  
Неделина Роселинова и Делян Кьосев за спектакъла 
„Капитане, Капитане“ от Румен Николов, реж. Мария 
Банова, Държавен куклен театър – Бургас 

Награда за мъжка роля се присъди на Любомир Желев 
за ролите в „Пипи Дългото чорапче“ по Астрид Линдгрен, 
реж. Анна-Валерия Гостанян, Държавен куклен театър 
„Георги Митев-Жоро“ – Ямбол и „Славеят“ от Теодора 
Георгиева по Ханс Кристиян Андерсен, реж. Любомир 
Колаксъзов, Държавен куклен театър – Сливен 

Брой 4 — 28 май 2022
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Награда за сценография се присъди на Елена Цонкова 
за „Славеят“ от Теодора Георгиева по Ханс Кристиян 
Андерсен, реж. Любомир Колаксъзов,                       
Държавен куклен театър – Сливен 

Награда за иновативен подход в кукления спектакъл се 
присъди на „Кученцето, което не можеше да лае“ по 
Джани Родари, реж. Веселин Бойдев,                        
Държавен куклен театър – Пловдив 

ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ И ЗАКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛА

Награда за най-добър спектакъл се присъди на           
„Пипи Дългото чорапче“ по Астрид Линдгрен,              
реж. Анна-Валерия Гостанян,                                                
Държавен куклен театър „Георги Митев-Жоро“ – Ямбол

Брой 4 — 28 май 2022

НАГРАДА ЗА НАЙ-ДОБЪР СПЕКТАКЪЛ И СТАТУЕТКА „ИГРАЕЩИЯТ ЧОВЕК”
- 
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НАГРАДАТА НА БЮЛЕТИНА

Журито в състав Жаклин Добрева, Теодора Войводова, Светла Алексиева 
и Яна Алексиева определи наградата на Бюлетина.

Наградата се присъди на         
„Кученцето, което не можеше да лае”,                        
Държавен куклен театър – Пловдив 

НАГРАДА НА ДЕТСКОТО ЖУРИ

Наградата се присъди на  
Фондация „Театър Хамелеон“ – 
Пловдив 
„Лече-Буболече”

СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА НА ИМЕТО НА ГЕОРГИ МИТЕВ-ЖОРО
- 

Наградата се връчи на  
Държавен куклен театър - Ямбол за 
устойчивост в дългогодишното организиране 
на Националния куклено-театрален 
фестивал „Михаил Лъкатник“ и на 
Литературния конкурс за написване на 
пиеса-приказка 
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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
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