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Арх . Иван Цонев получава Националната награда за сценография 
на Съюза на българските художници . Високата награда получава чо-
век, който преди години взриви естетически българската куклена 
сценография и я насочи по нови широки пътища, който беше в осно-
вата на много от легендарните вече завоевания на нашия куклен теа-
тър, който наред с Атанас Илков и Николина Георгиева е сред основа-
телите на образованието за куклено изкуство у нас . 

Наградата ще бъде официално връчена на 12 .12 .2015 г . при откри-
ването на Общата художествена изложба „Анатомия на куклата”, орга-
низирана от секция „Сценография” при СБХ .

Тази награда е безспорна! Като таланта на арх . Иван Цонев! Като 
човешката му и творческа смелост!

Честито, Художнико…

На 21 март – Световен ден на кукления теа-
тър, в Столичния куклен театър се проведе тър-
жество за връчването на ежегодната награда 
„Сивина“ за млад актьор-куклар . Наградата е 
учредена от режисьорската колегия към АКТ-
УНИМА, България . Самата организация на на-
шите куклени дейци заедно със Съюза на арти-
стите в България организира тържеството, на 
което бяха обявени номинираните актьори:

1 . Ивет Сотирова за ролята на Гарджето в 
„Гарджето певец“ по Светослав Минков, поста-
новка Съби Събев, КТ – Габрово .

2 . Актьорски екип Ася Димитрова, Биляна 
Бозинарева, Александър Томов и Христо 
Иванов за ролите си в „Бременските музиканти“ 
по Братя Грим, постановка Митко Димитров, КТ 
– Видин .

3 . Алекс Анмахян за ролята на Хрили в „Пук!“ 
от Валери Петров, постановка Бисерка Колевска, 
ДТ – Бургас .

Наградата „Сивина 2015“

Наградата получи актьорския екип от КТ – 
Видин .

На тържеството по връчване на наградата 
„Сибина 2015“ специално бе почетена и сцено-
графката и скулпторка Ива Хаджиева по повод 
нейната 80-годишнина .

През януари 2015 г . Съюзът на артистите в 
България обяви номинациите в различни кате-
гории за наградата „Икар 2015“ . На 27 март 2015 
г . бяха обявени и носителите на наградите . Може 
би за пръв път създаденото от куклениците бе 
номинирано не само в номинално куклените 
категории, което само по себе си вече е много 
симптоматично и впечатляващо .

Номинациите за куклен спектакъл и за инди-
видуалните постижения в кукленото изкуство са 
излъчени от комисия в състав: Богдана 
Костуркова – театровед, Катя Петрова – режи-
сьор, Петър Тодоров – режисьор . Комисията по 

Наградите „Икар 2015“ за куклено изкуство
определяне на номинациите в другите интересу-
ващи ни категории бе в състав: Деница Езекиева 
– театровед, Йосиф Сърчаджиев – актьор, Петя 
Стойкова – сценограф и проф . д . изк . Ромео 
Попилиев – театровед . Комисията за наградите 
бе в състав: Албена Александрова – журналист, 
Деница Езекиева – театровед, Калин Николов – 
композитор, Петър Кауков – режисьор, Петя 
Стойкова – сценограф, Радостина Врангова – ак-
триса .

На церемонията Министерството на култу-
рата връчи традиционните си награди за най-
успешно работещи театри на Държавен куклен 

Висока награда за арх. Иван Цонев

Кирякос Аргиропулос
и арх . Иван Цонев


