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„Бурята“ по Шекспир, режисьор Катя Петрова, 
Столичен куклен театър.

За индивидуално постижение в кукленото изкуство
Ана-Мария Лалова за Вещицата в „Джуджето 

Дългоноско“, режисьор Бисерка Колевска, ДКТ-Сливен;
Свила Величкова за сценографските решения на 

„Басни“, ДКТ-Бургас и „Джуджето Дългоноско“, ДКТ-

Сливен; и за костюмите на „Професия Лъжец“, 
спектакъл на Стефан Москов, ДКТ-Варна;

Христо Йоцов за музиката на „Бурята“, СКТ .

Освен това АКТ-УНИМА, България присъди своята 
награда „Икар“ за принос към кукленото изкуство, ко-
ято тази година получава голямата българска куклена 
актриса актрисата Лина Бояджиева .

Коста Димитров
1952 – 2014

Актьор и режисьор в куклените театри в 
Ямбол, Стара Загора, Хасково, Благоевград, 
в Столичния куклен театър.

Бинка Митева
1924 – 2014

Голяма българска куклена актриса, рабо-
тила в Столичния куклен театър от 1951 до 
1987 година, където изигра своите паметни 
персонажи в над 50 постановки. Един от 
строителите на нашия куклен театър.

Елена Владова (2.2.1945 – 14.10.2014)

In memoriam

Напусна ни ст.н.с. І ст. д.и. Елена Николова 
Владова.

Възпитаничка на втория випуск в специал-
ността Куклено изкуство на ВИТИЗ, Елена 
Владова бе дългогодишен театрален педагог в 
НАТФИЗ, театрален и кинорежисьор.

От 1985 г. тя се посвети на мисията на изсле-
довател към Института за изкуствознание при 
БАН, в проучване на архивите, за възкресяване 
и съхранение на историческите сведения за бъл-
гарския куклен театър.

Благодарение на нея днес са запазени архи-
вите на едни от най-значимите личности за въз-
никването и утвърждаването на кукления теа-

тър у нас като Елисавета Консулова-Вазова, Екатерина Базилевич, Кирил 
Батембергски, Мара Пенкова, Георги Сараванов и др.

Резултатите от цялостната и́ творческа и изследователска дейност са наме-
рили място в редица книги като „Благословия на куклите“; „История на ми
сълта за куклен театър в България (1892 – 1972)“; „Кукли и фолклор“; 
„Техника на актьорското майсторство за куклен театър (Романтизъм. 
Модернизъм и времето Следтова. За актьора в кукления театър до 90те 
години на 20и век); „Текстове за куклен театър в България до 90те години 
на 20и век“ и много други публикации, в редица периодични и специализи-
рани издания.

Поклон пред паметта ѝ! Проф. Славчо Маленов


