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– Получихте награда „Сивина“ за млад актьор 
и номинация за „Икар 2015“ за индивидуални 
постижения в кукленото изкуство. Несъмнено 
привлякохте внимание със спектакъла 
„Бременските музиканти“. Според вас на какво 
се дължи то?

Биляна Бозинарева. На труд и отдаденост, лю-
бов към професията и приятелство . На прекрасни-
те режисьори – Димитър и Мая Димитрови, които 
повярваха в нас, на музиката на Петко Манчев, ко-
ято се тананикаше след всеки изигран спектакъл, 
на сценографията на Наталия Гочева – гениална . И 
на искреното забавление и извън репетиции .

Ася Димитрова. „Бременските музиканти“ е 
едно изпипано представление във всичките му 
компоненти . Би било малко несериозно да не се 
справим добре на сцената при наличието на стра-
хотна драматургия, невероятни декор и кукли, 
брилянтна музика и силно режисьорско решение .

Христо Иванов. Чие внимание!? Ако има нещо 
такова, е заради това, че сме едно съзнание на сце-
ната . Няма АЗ в спектакъла . Имаше диалог! Целият 
екип се свързахме на едно друго ниво, без изклю-
чения . Мая и Митко много фино извадиха от нас 
най-доброто . Няма да забравя репетиционния пе-
риод – изпълнен с вълнения и творчество . Нав-
сякъде – по корабчета, паркове, вкъщи . . .

Александър Томов. Дължи се на упорит труд, 
на извървян път, на късмет, на желанието и амби-
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цията да се занимаваш с това изкуство . На посто-
янната борба с времето и обстоятелствата, които 
предлагат все повече изненади и провокации . Това 
постижение е сплав и симбиоза на четири различ-
ни Човека, Актьора, Творци .

– С какво работата върху това представление 
ви промени и разви като актьори?

Биляна. Всеки от нас се откри в героя си . С 
плюсовете и минусите му . Често човек изгражда 
един образ за себе си, такъв какъвто му се иска да 
е (поне пред хората), но в същината си е друг . 
Точно това самопризнание е честността, която се 
вижда на сцената . Приехме се . Беше, първо, като 
признание пред себе си, а след това и пред публи-
ката .

Ася. Има една фраза, която всички ние сме чу-
вали: „Театър се прави с любов .“ Може би за първи 
път видях какво е абсолютно всяко звено в проце-
са на представлението да свърши своята работа с 
любов и в резултат – театърът се получи . Мисля, че 
в бъдеще винаги ще търся това във всеки спекта-
къл . Дано го намеря .

Христо. Научих се да изслушвам, да не мисля 
само за себе си . Тук разбрах какво значи да партни-
раш и да ти партнират!

Александър. Преминахме през труден начален 
репетиционен процес . Системата кукли беше голя-
ма провокация, защото на мен лично ми беше за 
първи път да работя с естрадни такива . Това беше 
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ново, непознато и трудно . Аз водя Магарето – то 
изцяло е направено от дърво и е тежко, не се под-
дава леко на бързи и лесни движения . И това на-
прави работата полезна и интересна . Научихме 
много от Мая и Митко . За мен те са изключителни 
хора и творци .

- Какво, според вас, е най-важно за един ак-
тьорски екип, за да диша като едно цяло?

Биляна. Доверие . Желание за работа, честност, 
самоирония и любов . И четиримата актьори сме 
учили в един клас в НАТФИЗ при проф . Боньо 
Лунгов . Познаваме се достатъчно добре и смея да 
твърдя, че се разбираме с един поглед . Лично за 
мен най-ценното е, че сме приятели и извън сцена-
та . Минали сме през много неща ЗАЕДНО . И хуба-
ви, и лоши .

Ася. Доверието и пренебрегването на личното 
его, доколкото е възможно .

Христо. Да се разбират и споделят . Да са 
ЗАЕДНО във всичко . Да са ПРИЯТЕЛИ, както на 
сцената, така и в живота .

Александър. За мен най-важното е всеотдай-
ността към кукленото изкуство, задружност, спло-
теност, екипност, а последното се постига с много 
труд . И все пак да не забравяме, че ние, както каза 
Биляна, сме и състуденти от академията . Още от 
тези години формираме екип и мисля, че е нормал-
но в даден етап този опит да се развие в една ансам-
блова актьорска работа .

– Имат ли тайна „Бременските музиканти“?
Биляна. Не .
Ася. Да, но е тайна, не мога да я споделя .
Христо. Имаме си ритуал, който изпълняваме: 

„Един за всички и всички за един! Който не ни ха-
ресва . . .“ Преди да излезем на сцената, в кулисите, 
четиримата се прегръщаме, пожелаваме си УСПЕХ 

и си казваме, че се обичаме! Разбира се, когато из-
лизаме да играем на сцена . В детските градини си-
туацията е коренно различна . . .

Александър. Тайната на „Бременските музи-
канти“ са всички хора, работили за случването на 
спектакъла .

– Какво Ви липсва в съвременния куклен теа-
тър? И в театъра въобще?

Биляна. Огорчава ме отношението към кукле-
ния театър като към театър втора ръка . Повечето 
хора не знаят точно какво представлява днешният 
куклен театър . Пренебрежението се дължи на не-
информираност . Но как могат да знаят, след като 
куклените театри играят предимно в детски гради-
ни и училища . А кукленият театър предлага повече 
фантазия и асоциативност . Той не е само за деца . 
Лично аз го предпочитам пред драматичния . 
Между различните театри няма обмен, а битка за 
продадени билети, битка за оцеляване . Грозно е . 
Творчеството е на втори и трети план .

Ася. Искреност!
Христо. Това е болезнена тема . . . Липсва ми бор-

бата и отстояването да се създават качествени 
представления, въпреки предлаганите обстоятел-
ства . Такива, каквито са ни показвани в НАТФИЗ 
като модели, към които да се стремим . Но реалнос-
тта е друга . Благодарение на системата и „гениал-
ните“ театрални реформи, съвременният куклен 
театър на ХХІ век в България се изразява в обика-
ляне по детски градини и училища . Артистите 
трябва да играем на конвейр, по „n“ представления 
на ден и да чакаме дотация на бройка продаден 
билет . Това ни принуждава да мислим за насъщ-
ния си хляб и да създаваме евтини спектакли, ако 
може без пари . Качеството остава на втори план! 
Това унищожава изкуството .

Йордан Тодоров 
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Уважаеми колеги и приятели,
С голяма тъга Ви съобщаваме, 
че почина Йордан То доров – 
дългогодишен директор на 
Държавен куклен театър – 
Варна. Той отдаде силите си за 
развитието на Варненския 
кукления театър, на българ-
ската драматургия за деца. 
Основа и създаде Меж ду на-
род ният куклен фестивал 

„Златният делфин”, автор е и 
на много литературни творби. 
Забележителната личност 
Йор дан Тодоров ни напусна, 
но създаденото от него остава 
и ще се предава от поколения 
на поколения творци на бъл-
гарското куклено изкуство.
Поклон пред паметта му!

Колективът на
КТ – Варна

През януари 2015 г. почина един от големите организатори и творци на 
българския куклен театър. Като се присъединяваме към скръбта на съсловие-
то, публикуваме скръбната вест на колегите му от КТ-Варна, театърът на 
който той отдаде таланта си и всичките си сили.


