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От години кукленото съсловие
страда мълчаливо от липсата на
престижни отличия на собствен
терен. Наградата „Икар“ на САБ
се връчва единствено като отбе-
лязване на общи постижения в кук-
леното изкуство. Отделни призо-
ве за актьорско майсторство, сце-
нография, режисура и т.н. нашият
куклен театър няма.

Тази несправедливост прекъсва
трагичен инцидент – нелепата
смърт на актрисата Сивина Сиви-
нова става причината нашите
кукленици да учредят едноименна
награда за актьорско майстор-
ство. От 2010 г. АКТ-УНИМА,
България всяка година присъжда
статуетка и парична премия на
дебютиращ на куклена сцена млад
актьор. Този проникновен жест е
наистина искрен израз на почит и
преклонение пред творчеството
на цялото талантливо актьорско
семейство Сивинови – Иван, Ваня,
Нина и Сивина, трима от които
за съжаление не са вече между нас.

Сумата за наградата се осигуря-
ва от фонд, сформиран на добро-
волни начала от режисьорите към
колегията, в сътрудничество със
Съюза на артистите в България –
Петър Пашов, Кирякос Аргиропу-
лос, Славчо Маленов, Веселин Бой-
дев, Съби Събев, Христина Арсено-
ва, Валентин Владимиров. Стату-
етката е инспирирана от емблема-
тичната за трупата на семейство
Сивинови миниатюра „Метамор-
фози“ и е изработена от Васко
Бърдаров.

Първият  носител на награда-

та „Сивина“ е актьорът Живко
Джуранов за ролята си на Малки-
ят принц в едноименния спек-
такъл на ДКТ-Пловдив. През 2011
г. „Сивина“ отива в ръцете на Ка-
лоян Георгиев за ролите му в „Ко-
медия аха-аха дел’арте“ в ДКТ-Ста-
ра Загора.

След двегодишна мъжка домина-
ция на церемониите, тази година
триумфират изцяло женски номи-
нации. „Сивина“ е присъдена на
младата актриса от ДКТ-Стара
Загора Ваня Камянска за ролята й
на Малката самовила в едноимен-
ния спектакъл на ДКТ-Стара Заго-
ра. Подгласничка в надпреварата
беше Милена Миланова за монос-
пектакъла си за възрастни „Нику-
тин“ ("Ателие 313").

И тази година церемонията по
традиция се проведе на 21 март –
Световен ден на кукления театър.
Не пропуснаха двойния празник ко-
леги и приятели от почти всички
театри в страната – ДКТ-Стара
Загора, ДКТ-Бургас, ДКТ-Пловдив,
ДКТ-Варна, ДКТ-Видин, както и
много студенти и преподаватели
от НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. Един-
ствено можем да пожелаем награда-
та „Сивина“ да си извоюва по-го-
лям престиж и гласност и да надс-
кочи инак благородния си порив и
да се наложи като значимо съби-
тие в живота на кукленото ни об-
щество.

Ваня Камянска: „Тази награда
наистина ме изненада, не очаквах аз
да я спечеля, защото беше вече
присъдена миналата година на наш
актьор. Ще се постаря това дове-

рие, което са ми гласували, да го
оправдая, даже да го надградя през
годините, а аз се надявам много го-
дини да се занимавам с тази профе-
сия, защото много обичам това,
което правя. Според мен има мно-
го, много талантливи актьори, ко-
ито мечтаят да се изявят, но ня-
мат възможност и е много важно
да имаш късмет и да срещнеш хо-
рата, които да ти дадат шанс.
Наградата „Сивина“ привлича про-
жекторите към младите лица на
кукления театър и в този смисъл
съм благодарна за тази изключи-
телно красива статуетка. Ще
пропусна практичния момент, че
и като парична награда е стимули-
раща“.

Милена Миланова: „Не се
чувствам като губеща и всъщ-
ност много се радвам, че същест-
вува такава награда, че има такава
инициатива въобще – младите
актьори да бъдат насърчени по ня-
какъв начин. Смятам, че това е
изключително необходимо, защо-
то усещам, че прекосяваме някакъв
странен период в българската кул-
тура и младият човек не се
чувства на мястото си в Бълга-
рия. Ние, младите актьори, прос-
то се чудим къде е то. Текстът на
моя спектакъл ми е много любим,
като самият спектакъл беше съз-
даден докато учех драматично
майсторство във Франция. И
толкова ми липсваше куклата, кук-
леното изкуство, че в мен се поро-
ди огромното желание да го напра-
вя. Така че моят призив е: „Гледай-
те „Никутин“ в „Ателие 313“!
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тавленията в Нанчонг. Седемстотин зрители, по-го-
лямата част от тях студенти, които очевидно
доста добре разчетоха английския от субтитрите и
много добре разбраха за какво става въпрос.

– В какви моменти публиката реагираше спон-
танно?

– Публиката реагираше примерно на сцени като
тази със Жабата-секретарка по същия начин, както
в България. Фразата „Елате утре“ изглежда е на въ-
оръжение при всички бюрократи по света. За откро-

вено политическите моменти ми е трудно да съдя.
На тях и при нашата публика не винаги има видими
реакции. Мълчанието не значи липса на контакт със
сцената. Особено когато тя се опитва да накара
зрителя не само да се смее, но и да мисли.

– Изненада ли са наградите, които получи спек-
такълът?

– По принцип съм против състезанията в изку-
ството. Но ако се изненадваш, че те награждават,
по-добре не тръгвай.


