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С особено удоволствие ще публикуваме чужди мне-
ния за български спектакли. Сега предлагаме на внима-
нието ви откъс от статията на Алиция Рубчак в
полския печат за „Както ви харесва“ на ДКТ–Бургас
(режисьор Христина Арсенова).

Комедията „Както ви харесва“, представена от българ-
ската трупа (на Международния фестивал „И куклата
е човек“ във Варшава, Полша, 2008 г. – бел. ред.), се от-
кроява преди всичко с великолепното актьорско изпълнение
на Неделина Роселинова и Ирослав Петков. Двамата анима-
тори съживяват богатия свят на Шекспировите персонажи
не само чрез раздвижването на куклите, но и като се
превъплъщават в поредните герои.

За множеството любовни перипетии те съумяват да
разкажат с истинска страст. По време на спектакъла ак-
тьорите издигат динамиката на играта и действието до
най-високи регистри. Те се забавляват не само с разказваната
история, но и просто с това, че са на сцената, че увличат
зрители, които бързо схващат нюансите на тяхната сце-
нична игра. Спектакълът представлява и игра със самия
Шекспир, с търсенето на собствена пътечка към разбиране-
то му, произтичащо от голямото увлечение по текста на
страдфордския гений. Постоянното прекомпозиране на сце-
нографията също очертава границите на тяхната игра.
От топката, напомняща кестен, с размер няколко десетки
сантиметра, поставена в началото на спектакъла отзад на
сцената, актьорите изваждат платнища, парчета сукно,
пръчки, от които построяват игралното пространство –
дворец, стая, хълмове и гори. Тяхното огромно желание да ни
разкажат истории на няколко двойки щастливо и нещастно
влюбени им дава възможност да извлекат от произведението
на Шекспир неговите чувство за хумор, актуалност и сполуч-
ливо диагностициране на действителността.

От полски Барбара Олшевска

***
На 21 март 2009 г. в Държавния куклен театър –

Стара Загора се проведе първата по рода си Среща
на българските куклени режисьори. На нея при-
състваха режисьори и директори на почти всички
български драматично-куклени и куклени театри. Сре-
щата бе инициирана от Кирякос Аргиропулос – дирек-
тор на СКТ – София и председател на УС на АКТ –
УНИМА, България. Тя имаше за цел да открои, разкрие
и да се опита да реши проблеми, свързани с куклена-
та режисура и кукления театър въобще.

За съжаление обаче присъстващите режисьори и
директори не успяха да се консолидират около кон-
кретни теми, поради това, че проблемите на кукле-
ния театър са твърде много и някои от тях изглеж-
дат неразрешими днес.

На срещата беше учредена Режисьорска колегия като
консултативен съвет към АКТ–УНИМА, България. Уч-
редена беше и Режисьорската награда за куклено изкуство
„Сивинов“, като церемонията по връчването на награ-
дата се предвижда да става всяка година на 21 март –
Денят на кукления театър. Тя ще обхваща изтеклата

календарна година и ще се връчва на млад актьор (с до
трета изява в професионално куклено представление).

***
В началото на април Малък куклен театър

„Слон“ отбеляза още един успех по време на участие-
то си в престижния Международен фестивал "Съкро-
вищница" в Русия със спектакъла "Омагьосаният фай-
тон" по Константин Галчински (режисьор Роза Нико-
лова, сценография Диляна Цонова, хореография Даниа-
на Коева, музика Пламен Цветанов, технологично ре-
шение и специални ефекти Мирослав Цветанов).

***
На 9 май 2009 г. завърши Х международен фести-

вал на спектакли за деца „Вълшебната завеса“ в
Търговище.

***
На 29 май 2009 г. завърши Х международен кукле-

нотеатрален фестивал „Ян Бибиян“ в Силистра.

***
През юни 2009 г. актрисата Слава Рачева получи

ордена „Св. Кирил и Методий“ – огърлие. Честито и
слава, Слава! На голямата актриса Ӝ отива това
лакът огърлие…

****
На 27 септември 2009 г. в Стара Загора се прове-

де отчетно-изборно събрание на АКТ–УНИМА,
България. Преди събранието се събра Управителният
съвет на асоциацията, на което досегашният предсе-
дател на УС Кирякос Аргиропулос подаде оставка
(след 8-годишно успешно управление). За нов председа-
тел на УС отчетно-изборното събрание избра Петър
Пашов. Управителният съвет на Асоциацията на
куклените театри – УНИМА, България вече е в със-
тав: Виктор Бойчев, Ирослав Петков, Кирякос Арги-
ропулос, Павлина Трифонова, Петър Пашов, Славчо
Маленов, Христина Арсенова. „КуклАрт“ желае пло-
дотворна работа на новото ръководство на Асоциа-
цията, продължаване и развитие на традициите, из-
воювани от предишното ръководство…

***
На 28 септември 2009 г. в Стара Загора, като

част от програмата на Международния кукленотеат-
рален фестивал за възрастни „Пиеро 2009“, беше про-
ведена Работна среща между режисьори и мениджъ-
ри. Тема на срещата беше определена като „Взаимо-
отношения между директор (мениджъри) и куклени
режисьори“. Присъстващите използваха дискусията,
за да обособят проблемите между тези две артис-
тично-административни позиции. Както можеше да
се очаква, до консолидиране на мненията и до обеди-
няване около някакви общи решения не се стигна.
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***
С вълна от нови спектакли посреща публиката си

и „Ателие 313“ в София.
На 30 септември 2009 г. бе премиерата на „Вещи-

цата и шарената като дъга котка“ от Владислава
Джамбазова по Тери Джоунс (режисьор Владислава
Джамбазова, сценография Димитър Димитров и Петя
Димитрова, музика Владимир Джамбазов; участват
Полина Христова, Георги Тенев, Димитър Стефанов).

В края на октомври започна да се играе и автор-
ския спектакъл на Румен Гаванозов и Станислава
Кръстева „В края на ноември“ по мотиви от Туве Ян-
сон (сценография Станислава Кръстева, моноспек-
такъл на Румен Гаванозов). Спектакълът е създаден
преди години, но съхраняването му е просто дълг на
неговите автори – толкова необичаен и пленителен е
той.

На 20 ноември 2009 г. бе представен и новият
спектакъл „Магьосникът от Оз“ по Лиман Франк Ба-
ум (режисьор Петър Пашов-младши, сценография Ди-
митър Димитров и Петя Димитрова, музика Петър
Пашов-младши; участват Полина Христова, Силвия
Николова, Георги Тенев, Станислав Станев, Ивелина
Колева, Димитър Стефанов). Спектакълът е дебют
на новосформираната млада трупа на „Ателие 313“.

***
След вълната от проведени конкурси за директо-

ри на държавните драматични, куклени и драматич-
но-куклени театри у нас, към 1 декември са известни
следните директори:

КТ–Бургас – Христина Арсенова
КТ–Варна – Вера Стойкова
КТ–Видин – Павлина Трифонова
КТ–Габрово – Илиан Иванов
КТ–Добрич – Петър Петков
КТ–Пловдив – Виктор Бойчев
КТ–Русе – Теменуга Хараланова (нов директор)
КТ–Сливен – Ефимия Павлова
КТ–Стара Загора – Дарин Петков
КТ–Търговище – Ивайло Марков (нов директор)
КТ–Ямбол – Елена Дойчева

ДКТ–Враца – Атанас Попдимитров
ДКТ–Кърджали – Димитър Игнатов
ДКТ–Пазарджик – Владлен Александров
ДКТ–Плевен – Илко Иларионов
ДКТ–Силистра – Борислав Ненков (нов директор)
ДКТ–Хасково – Боил Банов
ДКТ–Шумен – Илия Раев

Проекти на Васил Рокоманов

A Vasil Rokomanov Projects



110 Проект на Васил Рокоманов

A Vasil Rokomanov Project


