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Наградата „Сивина“ е 
създадена

по инициативата на господин

Петър Пашов в чес
т на фамилия

Сивинови.
 Сивинови 

са пловдив-

ска фамилия, коя
то поколения

 на-

ред разв
ива и популяризир

а кукле-

ното изкуст
во в страната и чуж-

бина.
Наградата е учред

ена през 2009

г. на сре
ща на реж

исьорска
та кук-

лена гилдия към Асоциация
та на

кукленит
е театри – УНИМА, Бъл-

гария, ко
ято се проведе в

 Държав-

ния кукл
ен театър – Стара Загор

а.

Тя е подкрепена от Съюза на ар
-

тистите в България. 
Назована е

 с

името на младата актриса от

Столичен куклен театър Сивина

Сивинова,
 която ни нап

усна през

2008 г. Наградата се събира от

вноскит
е на реж

исьорит
е, които

правят своите номинации. 
Всеки

режисьор има право да предложи

своя ном
инация за

 млад актьор (до

трета роля в професионален
 те-

атър). Жури в т
ричленен

 състав

разглежда постъпилите предложе-

ния и определя три от тях, за

които гласува
т всички 

режисьори,

внесли св
оите вноски 

за наград
ата.

Тази годин
а лични 

средства дарих
а

режисьорит
е Кирякос 

Аргиропу-

лос, Петър Пашов, Славчо Мале-

нов, Христина Арсенова, 
Съби Съ-

бев, Веселин Бойдев и Валентин

Владимиров (на редакция
та не са

известни подобни ж
естове в др

а-

матичния ни
 театър).

Първата награда 
е парична и

грамота/плакет, а останалите
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двама номинирани 
получават

 гра-

мота/плакет за участ
ие.

За 2009 
г. номиниранит

е за но-

воучреде
ната награда 

за млад ак-

тьор-кукле
ник бяха: Алекс Илиева

за образите Ӝ от „Цар Дроздоб-

рад“ на Д
КТ-Бургас; Ж

ивко Джура-

нов за М
алкият принц от

 еднои-

менния спектакъл на ДКТ-Плов-

див; Георги Тенев за Лъва в „Ма-

гьосникъ
т от Оз“ на Театър „Ате-

лие 313“-С
офия.

На 21 март 2010 г. -
 Световен

ден на ку
кления т

еатър, на оф
ици-

ална цере
мония в С

толичен к
уклен

театър наградата „Сивина“ за

2009 г. беше връчена 
на Живко

Джуранов.

Годишната награда
 на Обществото на нез

ависи-

мите театрални кр
итици (ОНТК) за 2010 

г. получава

Стефан Москов „за
 въображ

ението, ирони
ята и пое-

зията на него
вия театър, с кой

то порастваме, дока-

то се смеем; заради к
уража му да е ро

мантик във в
ре-

ме на общ
ествен цини

зъм и по повод спектаклите му

„Сирано дьо Бержерак“ (Народен театър „Иван Ва-

зов“) и „
Възгледит

е на еди
н пън“ (Куклен театър –

Варна)."

Наградата бе връч
ена на 14

.1.2011 г. 
след спектакъ-

ла „Сирано дь
о Бержерак“, на

 голямата сцена н
а На-

родния т
еатър. Тя е символична 

– грамота, израбо
те-

на от сценогра
фа Антония Попова, и е и

зраз на ст
ре-

межа на ОНТК да обърн
е внимание вър

ху най-зн
ачими-

те факти и събит
ия, случи

ли се в н
ашия театър през

съответната година.

Наградата се връч
ва за пета поредна го

дина – п
о

традиция 
се обявя

ва около
 Коледнит

е празници. 
До-

сегашни носит
ели на Н

аградата са Явор Гърд
ев (два

пъти) – през 2009 
г. заедно 

с целия е
кип на „Козата или

Коя е Силвия?“ (
Народен т

еатър „Иван Вазов“), а 
през

2006 г. за
едно с ак

трисата Снежина Петрова той бе-

ше обявен
 за театрална ли

чност на годин
ата заради

спектаклите си „Крал Лир“ в Народния 
театър и

„Крум“ във Варненски
я театър. Останалите носите-

ли на год
ишната награда

 на ОНТК са екипът на спек-

такъла „М
алка пиеса за д

етска стая“ (2007
 г., Театър

199), Пазарджишкият театър – за сп
ектаклите „Изку-

ството да смиташ боклука
 под килим

а“, „Женитба“

и „Горск
и дух“ (2

008 г.), и
 актрисата Мимоза Базова –

за моноспектакъла „Ро
дилно петно“ в Театрална раб

о-

тилница „
Сфумато“ (2008 

г.)

За пръв път членовет
е на ОНТК спират внимани-

ето си и въ
рху продукция

 на кукле
н театър, коет

о го-

вори за п
о-нататъшно униве

рсализир
ане на погледа им

върху т
еатралния п

роцес у 
нас. Нещо, което „Кук-

лАрт“ не може да не п
риветства!

На Стефан Москов, който започна така ярко

именно от кукления
 театър, желаем срещите му с

куклениц
ите да са п

о-чести и все т
ака успешни.


