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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



театър – Видин и на Театър 199 „Валентин 
Стойчев“ .

АКТ-УНИМА, България връчи своята награ-
да за изключителен принос към кукленото изку-
ство на Ваня Сивинова.

По-долу са подчертани носителите на награ-
дата „Икар 2015“ .

Специално отличие на комисията за награ-
дите

„Мълчаливи предания“ от Боян Иванов, по-
становка Боян Иванов, КТ – Варна .

Майсторско техническо осъществяване
„Але – Хоп!“ – по високо опънатата тел – 

вербатим представление, Студио за 
документален театър „ВОКС ПОПУЛИ“, 
постановка Неда Соколовска;

„Сватбата на дребния буржоа“ от Бертолт 
Брехт, постановка Петринел Гочев, Театър 
„София“;

„Страх“ от Веселка Кунчева и Ина Божидарова, 
постановка Веселка Кунчева, КТ – Стара Загора .

Сценография
Мариета Голомехова за „Момо“ по едноиме-

ния роман на Михаел Енде „Момо“, драматиза-
ция Веселка Кунчева и Ина Божидарова, поста-
новка Веселка Кунчева, Младежки театър 
„Николай Бинев“ и за „Страх“ от Веселка Кунчева 
и Ина Божидарова, постановка Веселка Кунчева, 
КТ – Стара Загора;

Рин Ямамура за „Колекционерката“ от 
Радослав Чичев, постановка Катя Петрова, 
Театър 199 „Валентин Стойчев“;

Чавдар Гюзелев (художник), Свила 
Величкова (костюми) и Иван Москов (видео) – 
за сценографската среда на „Каквато ти ме ис-
каш“ от Луиджи Пирандело, постановка Стефан 
Москов, Народен театър „Иван Вазов“ .

Авторска музика
Асен Аврамов за „Човекоядката“ от Иван 

Радоев, постановка Бина Харалампиева, Малък 
градски театър „Зад канала“;

Данко Йорданов за „Шумът на върбите“ от 
Кенет Греъм и Алън Бенет, постановка Здравко 
Митков, Сатиричен театър „Алеко 
Константинов“;

Христо Намлиев за „Антигона“ от Жан Ануи, 
постановка Иван Добчев, Театър „София“, за 
„Момо“ по едноимения роман на Михаел Енде 
„Момо“, драматизация Веселка Кунчева и Ина 
Божидарова, постановка Веселка Кунчева, 
Младежки театър „Николай Бинев“ и за „Страх“ 
от Веселка Кунчева и Ина Божидарова, поста-
новка Веселка Кунчева, КТ – Стара Загора .

Куклен спектакъл (излъчени от Гилдията на 
творците в кукленото изкуство)

„Мълчаливи предания“ от Боян Иванов, по-
становка Боян Иванов, КТ – Варна;

„Пук“ от Валери Петров, постановка Бисерка 
Колевска, КТ – Бургас;

„Страх“ от Веселка Кунчева и Ина Божидарова, 
постановка Веселка Кунчева, КТ – Стара Загора .

Индивидуално постижение в кукленото из-
куство (излъчени от Гилдията на творците в 
кукленото изкуство)

Александър Томов, Ася Димитрова, Биляна 
Бозинарева, Христо Иванов за актьорските си 
превъплъщения в „Бременските музиканти“ по 
Братя Грим, постановка Димитър Димитров, КТ 
– Видин;

Ива Гикова и Ивайло Николов за куклите и 
сценографията в „Продаденият смях“ от Джеймс 
Крюс, постановка Елица Петкова, Столичен ку-
клен театър;

Силва Бъчварова и Васил Рокоманов за ку-
клите и сценографията в „Принцесата и скъса-
ните обувки“ от Славчо Маленов, постановка 
Славчо Маленов, КТ – Търговище .

След проведените през октомври 2015 г . 
конкурси на Министерството на културата за 
длъжността „Директор” на държавните кукле-
ните театри в България, можем да поздравим 
новите-стари директори и да им пожелаем ус-
пехи и през новия мандат в съвсем не леката им 
и отговорна работа . Просто за история да ги 
споменем поименно – те го заслужават:

КТ-Бургас – Христина Стефанова Арсенова-
Андреева

КТ-Варна – Верка Василева Стойкова
КТ-Видин – Павлинка Трифонова Илиева-

Иванова

Класирани след конкурса
КТ-Габрово – Илиян Иванов Иванов
КТ-Добрич – Петър Иванов Петков
КТ-Пловдив – Виктор Димитров Бойчев
КТ-Русе – Теменужка Иванова Хараланова
КТ-Сливен – Ефимия Иванова Павлова
КТ-Стара Загора – Дарин Петков Маринов
КТ-Търговище – Ивайло Стоянов Марков
КТ-Ямбол – Елена Пенева Дойчева
 

На добър час, колеги, през новия ви 
мандат!

 КуклАрт
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