
161·ÓÈ 5/2011

Õ‡„‡‰‡Ú‡ ì—Ë‚ËÌ‡î 

Ë  ‡ÎÓˇÌ √ÂÓ„ËÂ‚ - ‚ÚÓËˇÚ ∫ ÌÓÒËÚÂÎ

»‚‡Ì –‡ÈÍÓ‚

На 21 март 2011 г. – Све-
товния ден на кукления те-
атър, на церемония в Столи-
чен куклен театър за втори
пореден път бе връчена награ-
дата за млад актьор „Сиви-
на“. Една прекрасна и благо-
родна инициатива на режись-
орската колегия  към Асоциа-
цията на куклените театри -
АКТ-УНИМА, България започ-
на да се превръща в тради-
ция.

Наградата бе учредена по
предложение на Петър Па-
шов на работна среща на ре-
жисьорската колегия, прове-
дена през 2009 г. в ДКТ–Ста-
ра Загора и е подкрепена от
Съюза на артистите в Бълга-
рия. Това е една уникална по
своята идея награда, целяща
да насърчи младите таланти
в кукленото изкуство, да им
вдъхне кураж, че усилията им
по трудния път към високия
професионализъм не са незабе-
лязани, че има смисъл да се бо-
рят и отстояват творчес-
ките си идеи.

Уникалното е и в това, че
средствата за наградата се
набират от доброволни да-
рителски вноски, направени
от самите режисьори. Номи-
нациите се излъчват по пред-
ложение на членовете на коле-
гията, които имат най-пряко
наблюдение върху работата
на младите актьори, а и част
от тях са имали възможно-
стта да проверят сами каче-
ствата им по време на репе-
тиционен процес.

Тази година лични сред-
ства за наградата дариха ре-
жисьорите Петър Пашов,
Кирякос Аргиропулос, Славчо
Маленов, Иван Райков, Ева
Кьосовска, Валентин Влади-
миров, Димитър Димитров
и Петър Пашов-младши.

За наградата „Сивина
2011“ бяха номинирани: Кало-
ян Георгиев за ролите си в
„Комедия аха-аха дел'арте“ в
ДКТ-Стара Загора, Татяна
Етимова за ролите си в
„Приказка за юнаците“ в
ДКТ–Пловдив и Димитър
Иванов за моноспектакъла
„Разкази от бъчвата“ на те-
атър „Ренегат“ (със съдей-
ствието на театър "Ателие
313").

На церемонията по връч-
ването на наградата „Сивина
2011“ присъстваха гости от
извънстолични театри, дош-
ли да подкрепят своите но-
минирани млади колеги, пре-
подаватели и студенти от
НАТФИЗ „Кр. Сарафов“,
представители на САБ, как-
то и много приятели и почи-
татели на кукленото изку-
ство. Церемaонията бе отк-

рита с поздравително слово
на проф. Юрковски, посвете-
но на Световния ден на кук-
ления театър и адресирано
до всички Национални цент-
рове на УНИМА, както и до
всички, които се занимават с
куклено изкуство, независимо
под каква форма. След това
дойде „часът на истината“.
След проведено тайно гласу-
ване, в което участваха ре-
жисьорите, дали своята фи-
нансова лепта за наградата,
бе излъчено името на победи-
теля. Наградата (грамота,
статуетка и 1000 лева) бе
присъдена на младият акть-
ор от ДКТ–Стара Загора Ка-
лоян Георгиев.

„Това е първата награда в
живота ми и съм много щаст-
лив, че я присъдиха точно на мен.
Благодаря на всички режисьори,
които са гласували. За един млад
български артист е много труд-
но веднага след завършването си
да получи шанс за изява. Затова
благодаря на всички от Държа-
вен куклен театър в Стара Заго-
ра, че ми подадоха ръка и повяр-
ваха в моите качества“ сподели
емоциите си веднага след по-
лучаването на приза Калоян
Георгиев.

На добър час, Калояне!

Ваня Сивинова
връчва статуетка-
та на Калоян Геор-
гиев. От ляво на
дясно – Ваня Сиви-
нова, Петър Па-
шов, Калоян Геор-
гиев, Валентин Та-
нев - Председател
на Гилдия Актьори
към САБ, Кирякос
Аргиропулос, Иван
Райков

Sivina 2011’s awards
ceremony


