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Джохана изненадва колегите си, като въвежда нов
вид класове, които включват кукленото изкуство.
Предизвикателствата ґ стигат дотам, че настоя-
ва специалността Куклен театър да се въведе ка-
то втора специалност за дипломантите по актьо-
рско майсторство.

Известно е, че в Щатите единствените профе-
сионални кукленици се подготвят в University of
Connecticut, Storrs, от проф. Барт Рокъбертън и че
те са обучени предимно в куклена сценография.
Дипломираните са около 16 на година, като тази
бройка включва и чуждестранните специализанти.
Не е нужно да се прави статистическо съпоставя-
не за брой куклени студенти на глава от населени-
ето между България и САЩ. Разликата е фрапант-
на.

Усилията на Джохана, на фона на тази безнаде-
ждна незаинтересованост към изкуството на кук-
лата, безспорно събудиха в мен всички надежди и
силно желание да стана част от нейната мисия –
развитие и разпространяване на професионално
куклено изкуство в САЩ. Още повече, че в основа-
та на мисията стои семе, посято от България.

В момента и двете сме активно ангажирани с
вербуването и обучението на бъдещи куклени та-
ланти. И с тъга си спомняме за Панаира на куклите,
където първите прощъпулници по куклено актьорс-
ко майсторство от Университета имаха чудесна-
та възможност да покажат началните си стъпки с
постановката на Джохана Одисей сред силно про-
фесионалните си колеги от цял свят.

Поканата за турне в Китай с Одисей дойде като

шокираща изненада. Надявахме се само на добрите
очи на публиката, но мисълта за придвижване в све-
товното куклено пространство беше далече от
нас. Но ето, че и тази възможност се появи пред
американците, и то от България.

Безкрайна е благодарността ни към Кирякос Ар-
гиропулос, Иван Райков и Слави Маленов, както и
към студентите, колегите и техническия персонал,
чиито отзивчивост и гостоприемство безспорно
допринесоха за бъдещия растеж на българското
куклено семе в САЩ.
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Ешуа Моис Бело
(17.11.1920 - 17.2.2008)

литератор, изследовател, театрален критик и театрален деец

Сивина Сивинова
(24.6.1972 – 22.4.2008)

актриса, член на трупата на Столичния куклен театър от 1997 г.

Мария Милева
(1931 – 2008)

драматург на Централния куклен театър от 1961 до 1990 г.

Рада Николова Спасова
(9.10.1945 – 18.5.2008)

актриса, театрален деец, директор на Драматично-куклен театър “Васил Друмев” – Шу-

мен

Георги Георгиев Георгиев
(20.7.1939 – 13.10.2008)

актьор, режисьор, театрален деец. актьор в Централния куклен театър от 1972 до 1974

г.

Марина Гочева
(1938 – 2008)


