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Официално откриване на
фестивала

Замза – за „нормалните“ 

хора и насекоми в един 

чудовищен свят

Поглед върху "Страх"

В  ТОЗИ  БРОЙ

17 години, 17 спектакъла,  
2017г. 
Фестивалът се провежда с финансовата подкрепа
на Министерство на културата, Фонд "Култура" на
Община Варна и Национален Фонд "Култура" -
Програма "Мобилност

Автори: Светломира Стоянова 
Пламен Харманджиев



Откриване на 17-тото издание на „Златният делфин“ 

На 1-ви октомври по стара традиция се състоя откриването на Международния куклен 
фестивал „Златният делфин“. Екипът на театъра, който беше подготвил кратко 
представление, преведе зрителите през света на някои от най-популярните приказки - 
„Палечка“, „Малката русалка“, „Храбрият оловен войник“ и др. Бе произнесено 
приветствено слово от Илиян Карагьозов – зам. Областен управител, г-н Румен Димитров 
– зам. Министър на културата, г-н Коста Базитов – зам. Кмет Община Варна. Поднесени
бяха и букети от Министерството на културата и от Иван Портних – кмет на Варна. 
Според думите на Вера Стойкова (директор на Куклен театър Варна): „17-тото издание 
на фестивала през 2017.г посреща 17 представления и в това няма нищо случайно“. 

Селекция 
Тазгодишната селекция (10 представления за деца и 7 за възрастни) е дело на Богдана 
Костуркова (театровед). Интересът за участие както на български куклени театри, така и 
на чуждестранни тази година е бил голям – над 200 от 43 държави. На „Златният 
делфин“ 2017г. ще бъде показано за първи път представлението на Варненския куклен 
театър – „Орфей“.   

Журито 
Журито е в състав от 5 специалиаста в различни сценични области, а именно: Красимира 
Филипова - председател на журито - театровед, Георги Михалков – режисьор, Огняна 
Серафимова – сценограф, проф. Шу Минг Хунг (Тайван) – артистичен директор на Taiwan 
Dot Go Children’s Arts Festival (TDGCAF); президент на Алианса на Азиатските Детски 
Арт Фестивали (ATYA), главен изпълнителен директор на Асоциацията за Артистична 
Креативност и Образователно развитие (AACED); артистичен директор на Микротеатър 
"Little Orange Castle" – Китай; Андреа Джакомети (Италия) – композитор. 
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Фотограф: Гергана Дамянова



СЕМЕЙСТВО ЗАМЗА 
ТР „Сфумато“ 
по Фр. Кафка 
Сценична адаптация и постановка: Катя Петрова 
Сценография и кукли: Петя Караджова 
Музика: Христо Йоцов
Участват: Ангел Калев, Анна-Валерия Гостанян, Велислава Маринкова, Дайяна Димитрова, Иван 
Шумаров,  Изабела Иванова, Любомир Желев, Радослава Неделчева
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                  Замза – за „нормалните“ хора и насекоми в един чудовищен свят 
„Чудовищен свят, от който има само един изход – лудостта“ – това са едни от първите 
думи, които прозвучават от сцената. И нищо чудно, имайки предвид, че принадлежат на 
Франц Кафка. В представлението „Семейство Замза“, вдъхновено от дневниците и 
новелата „Преображението“ на чешкия автор, се срещаме с Грегор Замза и неговото 
семейство, което не може да понесе настъпилата у сина им промяна и вижда само един 
изход - да го убие. 
Кукленият театър за възрастни в България в последните години започва да открива 
публиката си както и тя него. Режисьорката Катя Петрова предлага интерпретация на 
Кафка, в която виждаме различни театрални практики – условен куклен театър за 
възрастни, театър с маски, театър на обекта и др. 
Визуалната среда, създадена от Петя Караджова е решена в черно-бялата гама. 
Двуметрови пана на колела с дълги бели ленти, обгръщащи краищата им по вертикала. 
Тяхната визуална изчистеност и мултифункционална употреба (легло, врата, прозорец) 
допринасят за създаването на усещането за човека като затворник на собствената 
ежедневна среда или иначе казано домът като затвор. 
В представлението един от важните компоненти е музиката – от почти хипнотично - 
ритуалния ритъм, с който започва спектакъла, през това за древногръцки хор, което ни 
носят 3-те жени в ролята на съзнането на „преобразеният“, до говора на Грегор Замза – 
бийт бокс, който актьорът Любомир Желев умело превръща в естествена реч за персонажа 
си. 
В актьорски план е важно според мен да се открои усещането за нежива материя, което 
освен посредством куклите или в случая – сивите глави без очи на родителите и сестрата 
на Грегор Замза, са предадени и чрез усещането за „неживост“, което е заложено в 
актьорската интерпретация на тримата актьора – напомнят персонажи от „Мъртвият клас“ 
на Тадеуш Кантор. 
Остава само да си зададем въпросът -  у кого настъпва преображение? Дори като насекомо 
Грегор запазва човешкото в себе си, което не можем с пълна убеденост да кажем за 
родителите му. За нас като зрители остава да изберем от коя страна да застанем.

СВЕТЛОМИРА СТОЯНОВА





СТРАХ 
Текст: Веселка Кунчева и Ина Божидарова 
Режисура: Веселка Кунчева 
Сценография и кукли: Мариета Голомехова 
Музика: Христо Намлиев 
Хореография: Явор Кунчев 
Лайт дизайн: Томаш Моравек и Катарина Дурикова 
Хореография – балет: Бистра Кунчева; Балет репетитор: Стефанка Димитрова; Гост-вокали: Богдана Атанасова, Мира Искърова, Явор 
Намлиев; Асистент режисьор: Вяра Калинкова; Ателие: Николай Демеров, Живко Кънев, Стефанка Димитрова, Веска Неделчева 
Осветление: Николай Маринов, Михаела Михайлова; Звук: Цветана Енева, Станимир Михайлов; Сцена: Радостин Физиев, Валентин 
Монев 
Участват: Георги Спасов, Калоян Георгиев, Дарин Димитров, Ваня Камянска, Елица Стоянова, Станислав Матев, Таня Георгиева, 
Кирил Антонов, Любен Чанев, Деница Янакиева
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                                                         Поглед върху "Страх" 
Сюжетът на спектакъла за възрастни на Веселка Кунчева „Страх“ се развива върху 
линията, деляща живота от смъртта. Изпадналият в кома диригент, преминава наново през 
живота си и моментите на сковаващ страх; неговите малки умирания.  Детството (Дарин 
Димитров), младостта (Калоян Георгиев) и старостта (Георги Спасов) се преплитат, 
свързани чрез рамката на страха и застрашителните питания, относно това, което човекът 
е и това, което можеше да бъде.   
Главният акцент в сценографията са люлки, чиито въжета се губят някъде в тавана и 
сякаш висят от небето на този странен и съновен свят. Внушенията им непрестанно се 
преобразяват в мъглата, която вече е на сцената при влизането на публиката в салона. 
Визуалните решения са ефектни без да бъдат самоцелни, било то актьорите летейки върху 
люлките или работата със светлинната среда, която прави възможна картини като тази, в 
която Детето се изкачва и постепенно потъва в пирамида от дим и светлина, докато на 
нейния връх се появява Младият мъж. Георги Спасов през по-голямата част от 
представлението е върху нестабилна метална платформа, разгърната над първи и втори 
ред, а на сцената животът му е разигран чрез актьорска игра и куклена естетика. Големите 
застрашителни костюми с огромни рамене, в които кукловодите разпъват него - малката 
марионетка, са гротескни и напомнят на фантазни зли създания, посредством чиито таен 
култ по траги-комичен начин се прави и буквален коментар на предизборна кампания, а 
защо не и на целия политически живот. Атмосферата на спектакъла следва една 
константна нотка на тъга, без обаче да потъва в нея. Меланхоличното в съчетание с 
комичните сцени - като припадащия от притеснение Млад мъж по време на телевизионно 
предаване, като че ли следват амплитудите на самия живот. Те са много точен 
драматургичен ход, който заедно със сценичните решения, създава странната 
 приповдигнатост, с която зрителят става от седалката след края на представлението. А, 
самият той е решен като мюзикъл, който е големия финал на красивата музикална среда и 
живота на персонажа.

ПЛАМЕН ХАРМАНДЖИЕВ




