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Награди
І. Спектакли за деца

Голямата награда за ця
лостен спектакъл “Златният 
делфин“ – на спектакъла на 
Столичен куклен театър - 
София „Приказка за 
Скитника-Крал“, по Карел 
Чапек, режисьор Катя Петрова, 
сценография Станислава 
Кръстева, музика Христо 
Йоцов.

Награди за режисура – на 
Катя Петрова за „Приказка за 
Скитника-Крал“ и на Вера 
Стойкова за „Малки вълшеб-
ници“ .

Награди за сценография – 
на Свила Величкова за „Басни 
по Лафонтен“, „Малки вълшеб-
ници“, „Мълчаливи предания“, 
„Джуджето Дългоноско“; и на 
Станислава Кръстева за 
„Приказка за Скитника – 
Крал“ .

Награда за оригинална му
зика – на Христо Йоцов за 
„Приказка за Скитника-Крал“ 
и „Бурята“ .

Награда за актьорско май
сторство – на актьорския ан-
самбъл на „Малки вълшебни-
ци“.

Награда за женска роля – 
на Елса Клавел „Дъщерята на 
Шекспир разказва своя сън в 
лятна нощ“ .

ІІ. Спектакли за възрастни
Голямата награда за цялос

тен спектакъл „Златният 
делфин“ – не се присъжда .

Награда за режисура и хо
реография – на Боян Иванов и 
Татяна Соколова за 
„Мълчаливи предания“.

Награда за сценография – 
на Тодор Тодоров за видео и 
компютърна анимация на 
„Мълчаливи предания“ .

Награда за оригинална му
зика – на Група IRFAN за 
„Мълчаливи предания“ .

Награди за мъжка роля – на 
Марсело Лафонтана за 
„Прометей“; и на Красимир 
Добрев за „Малки вълшебни-
ци“ и „Професия лъжец“ .

Награда за женска роля – 
на Евгения Василева за 
„Мълчаливи предания“ и 
„Малки вълшебници“ .

ІІІ.
Специални награди за дос

тойно дебютиране на „Злат
ният делфин“ – на The Key 
Theatre, Тел Авив, Израел; и на 
Куклен театър „Хает-Сал“, 
Сувон, Корея .

Награда за дебют (осигуре-
на от Съюза на артистите в 
България) – на Стефан Димит-
ров за изпълнението му в 
„Машината Ян Бибиян“ .

Наградата за найдобра 
техническа група - на КТ-
Варна .

Бележка. И в двата раздела 
не бяха присъдени награди за 
нова българска куклена пиеса 
или драматизация на литера-
турно произведение.

Ето че и ХVІ издание на този престижен кук-
лен фестивал е вече история . В него, както сигур-
но винаги е било, имаше и добри и не толкова 
добри спектакли . Новият смисъл на този фести-
вал вече от много години не е в поощряване на-
писването и разпространението в чужбина на 
българска куклена драматургия . Това е жалко . И 
днес има предвидени награди за оригинални пие-
си или за драматизации, но като правило това са 
награди, които журитата отказват да присъждат . 
На тази писта състезанието е вяло и неинтересно . 
Съзнавам, че бумът от преди доста години с кук-
лената драматургия на Валери Петров, Рада 
Москова, Борис Априлов – нека се ограничим с 
тези имена, а можеха да са много повече, – не мо-
же да се повтори . Ще дойде, надявам се, нещо 
друго, то ще говори на своето време по същия 
вълнуващ начин, в градините на новата куклена 

драматургия ще могат по-продуктивно да се зася-
ват семената на новата куклена изразност . Да, но 
това след време… А днешното положение само 
подхранва меланхолиите ни и отчаянието ни .

И веднага – контраст! (Защото самият фести-
вал бе изграден от контрасти .) Кукларите бяха 
прелестни . Те с лекота ни очароваха от сцената, 
спечелваха вниманието ни, разсмиваха ни, реша-
ваха по-сложни задачи, бяха еднакво добри и в 
мелодрамата, и в сатиричния фарс, и в дидактич-
ния текст и в клоунадата… Някои от тях показват 
завидни умения и в естрадния скеч, и в танцовия 
театър . Вече е немислимо да ги видиш зад парава-
на (по-точно, да не ги видиш!), вече куклата при-
съства инцидентно, илюстративно, някак свита в 
ъгъла, засрамена и може би вече ненужна .

Актьорът сякаш се чувства неуютно, ощетено 
от опосредстваната си (чрез куклата) изява . Та 
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той днес е млад, силен, красив и можещ . Кога, ако 
не сега, и кой, ако не самият той, ще се погрижи за 
себе си . Наградени актьори от Варненския куклен 
театър благодариха на директорката си Вера 
Стойкова, че им позволява да реализират мечтите 
си . Трябва да си сляп, за да не видиш, че духа на 
колективност, на духовна общност е характерен 
за този театър . Но се питам, а не е ли възможно да 
се мечтае не само в широчина (за балет, опера, 
цирк, и т .н), а и в дълбочина – за отиване в непра-
веното, неизследваното, невидяното в кукленост-
та . Драматичният театър няма възможностите на 
кукления и това е азбучна истина, в която кукле-
ниците трябва да са убедени . За тях тя трябва да е 
изначален повод на гордост, а не повод за усещане 
на някаква вторичност, която поражда ком-
плексираност . Тук е Родос, тук скачайте!

Затова и завърших думите си преди връчване-
то на наградите с думите: „На предишното изда-
ние на фестивала също изпитвах търпението ви с 
някакви думи, същността на които беше: „По-
често приласкавайте куклата, тя е средството, 
което прави този театър уникален!“ . На това изда-
ние видяхме 13 спектакъла за деца и 5 – за въз-
растни . Между спектаклите имаше и куклени . 
Това не ви ли тревожи? Колеги, обичайте куклата, 
усетете Бога в себе си, който може да дава живот 
на мъртвата материя, куклата е шансът на този 
театър, а не тегобата да играеш само зайчета и 
мечета . Разбирам силното ви желание да се проб-
вате в неизвестното, но неизвестното може да се 
търси най вече в дълбочина на проникването в 
куклеността . Обичайте куклата . Без вашата лю-
бов тя ще остане бездиханна и с празни очи .“

В прекрасния бюлетин на фестивала (списван 
талантливо и коректно от Силвия Христова и 
Нина Локмаджиева) има съхранени думи на 
проф . Николина Георгиева по повод най-диску-
тирания (поне от журито) спектакъл: „Това пред-
ставление е някаква радост за актьорите в друга 
посока . Те показаха качества в този, как да го на-
речем, танцов театър . Актьорите в кукления теа-
тър развиват всички свои възможности и съот-
ветно им е любопитно да играят в спектакли, ко-
ито не са присъщи на кукленото изкуство, те из-
питват удоволствие от подобен тип изява . 
„Мълчаливи предания“ е комплексен театрален 
продукт, богат на изразни средства – имаме хоре-
ография, пантомима, мултимедия, танц, който 
преобладава . Много са любопитни темата, глед-
ната точка, впечатляващи са възможностите на 
варненската трупа като актьори, които в този 
спектакъл демонстрират богатия си и разностра-
нен талант . . . Прекрасен експеримент, който много 
искам да видя с . . . кукли!“

Казва го човек, в чиито думи просто сме длъж-

ни да се вслушаме . Все така се случва – вече е 
традиция, че по време на фестивала, на 4 октом-
ври проф . Георгиева има рожден ден . Във Варна 
се е събрало почти цялото куклено съсловие и 
какъв по-добър повод да се благодари на учител-
ката на практически всички кукленици у нас . 
Ритуалът е силен и красив в искреността си, в 
своята спонтанност . Залата се изправя и дълго 
ръкопляска . Цветя, усмивки, доброта и обич в 
очите на всички . Свята традиция . Защото любо-
вта към Николина Георгиева трябва да намери и 
някакви колективни „отдушници“, когато нашата 
– да го наречем днес – свенливост преодолява 
себе си . И когато казваме на човека, когото обича-
ме, пред когото се прекланяме, който не само ни е 
дал хляба в ръцете, но и ни е научил да обичаме 
този „хляб“ до безпаметство, че той е нашата мяра 
за толкова неща от заобикалящия ни свят, че ви-
наги се опитваме да погледнем и с нейните очи на 
направеното от нас, че просто е невероятно усе-
щането, че тя е тук, винаги до теб – винаги усмих-
ната, дискретно иронична и заразително добро-
желателна . Така, с нея до нас, просто сме поне 
малко по-добри . Честит рожден ден, Николина! 
Пожелаваме ти много здраве и още много „Златни 
делфини“ . . .

След това лирично отклонение искам да споде-
ля кои чужди спектакли ме впечатлиха най-мно-
го . Това са „Прометей“ и „Дъщерята на Шекспир 
разказва своя сън в лятна нощ“ . Много различ-
ни, но близки в минимализма си и в огромната и 
заразяваща енергия на изпълнението . Дъщерята 
на Шекспир се опитва да разбере света, да разбе-
ре мотивите на бягството му от семейството, да 
разбере както света, в който е избягал, така и 

„Малки 
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света, който изобразява в пиесите си . Хуморът е 
по английски точен, универсален, остроумен . И 
забравяш, че куклите са твърде статични, сякаш 
са шахматни фигури по полето на историята, 
защото увлечеността на разказвача не може да 
не те увлече . Подобен, но със съвсем други сред-
ства, е „номерът“ на Марсело Лафонтана в 
„Прометей“ . Каква мощ, каква концентрация, 
каква сила на внушението . Всичко това компен-
сира дефинитивната статика на вида театър: ин-
донезийския театър на сенките „Ваянг кулит“ . И 
вече не историята е толкова в центъра на внима-
нието ни, колкото майсторството, енергията на 
заразителност, която ни приобщава към „праве-
нето“ на спектакъла .

За българските спектакли се е писало . По-
важно ми се струва е да напиша няколко думи за 
промените, които според мен са наложителни на 
този фестивал .

Старателно и упорито след всеки спектакъл 
се боря с невъзможността да разделя на компо-
ненти един спектакъл . По всички правила на 
театралното изкуство това са взаимопреплетени 
творчески изяви, но самият живот (например да 
си в жури, ако това е живот!) налага да се опит-
ваме да постигаме горепосочената невъзмож-
ност . Не мислете, че не съзнавам цялата релатив-
ност на ситуацията и неизбежната необходимост 
да се намери приемливо поне за повечето хора 
решение .

Още след първите 2-дена си отбелязвам „от-
делните“ постижения и забелязвам, че в личното 
ми списъче ми има повече имена на сценографи, 
отколкото на режисьори . Свила Величкова, 
Станислава Кръстева, Рин Ямамура, Димитър 
Димитров, Петя Димитрова . . . А режисьорите са 

един-двама и толкова . Какво е това? Случайности 
ли? Дали не е последица от факта, че сме в епоха-
та на изображението, а не на мисълта?

В няколко от нашите куклени театри (а това 
са и най-интересните, и това е естествено) е ус-
тановен някакъв особен, заразителен и въоду-
шевен начин на колективна работа, което води 
до такива изяви на ангажираната в спектакъла 
група, че би било несправедливо да се открояват 
отделни нейни членове . Нима в „Приказка за 
Скитника-Крал“ на Столичния куклен театър 
можете да посочите един от актьорите, и да не се 
почувствате несправедлив към другите? Не се ли 
изявиха така и трупите на Варна, на Бургас?

Очевидно е време да променяме статутите на 
фестивалите в техните раздели за наградите . 
Може би трябва да има повече награди за сцено-
графите, а актьорските награди все повече да 
стават колективни . . .

За да се избегне проблемът куклен или не 
куклен е даден състезаващ се спектакъл, тряб-
ва още на ниво селекция (тази година селекци-
онер беше Богдана Костуркова) да се отклоня-
ват от състезателната програма не куклените 
спектакли . Разбира се тук определението „кук-
лен“ се схваща достатъчно широко: и класиче-
ски куклен, и театър на предмета и т .н ., всички 
онези видове театър, при които – казано най-
просто, мъртвия предмет се одухотворява от 
актьора .

Мисля, че трябва две години преди поредния 
фестивал да се обявява конкурс за написване на 
българска куклена пиеса . Варненският театър да 
има задължението да постави текста, който е 
спечелил първа награда на конкурса (ако има 
победител) . Тази пиеса, преведена на английски, 
да се раздава на гостите на фестивала и да се 
изпраща в куклените театри по света .

Накрая искам да благодаря на душата на този 
фестивал днес – Вера Стойкова, за поканата да 
бъда член на международното жури и на колеги-
те от Куклен театър – Варна, които направиха 
работата оптимално лека и приятна . Пък и ни-
кой не е казал, че да си член на жури в едно със-
тезание, осигурява спокоен и безметежен жи-
вот .

Дължа огромна благодарност и на членовете 
на журито проф . Ремо Мелони, проф . Шу Минг, 
Тодор Игнатов, Нелко Коларов и Ина Божидарова, 
с които не само че работихме в загрижена хармо-
ния, но и – смея да се надявам – се сприятелих-
ме . Ние спорихме, уточнявахме подходите си 
към спектаклите, отстъпвахме и се съгласявах-
ме, и – това е най-важното, накрая стигнахме до 
единодушно съгласие . Свързваше ни любовта и 
загрижеността за кукленото изкуство .

„Басни по 
Лафонтен“
“Fables of  
La Fontaine“


