Отчет на катедра АРКТ за изминалата 2019-2020 година

1. Редовен докторант Ива Панева с научен ръководител проф. Р. Рачев успешно защити
докторантура.
2. В срок върви докторантурата на редовен докторант Димитър Стефанов с научен ръководител
проф. Р. Рачев, като предстои отчисляване с право на защита.
3. В срок върви докторантурата на редовен докторант Мариан Рангелов с научен ръководител
проф. Б. Лунгов.
4. Успешно върви магистратурата на ас. Теодора Рашед.
5. „Режисура в куклено-театралните практики“ с художествен ръководител
проф. Славчо Маленов и ас. Димитър Димитров.
-

На 15.06.2020 г. от 14:00 ч. дипломна защита на Анна-Валерия Гостанян, с магистърска
теза „Тъжното в творчеството на Андерсен и тъжното в кукления театър за деца“; и с
дипломен спектакъл „Малката кибритопродавачка“ – премиера на 15.12.2019г. в Театър
199.

-

На 23.06.2020 г от 14:00 ч. дипломна защита на Коле Китанов с магистърска теза:
„Смешното и страшното в кукления театър за деца“ и дипломен спектакъл:
„Разбойническа история” по Карел Чапек, с премиера на 14.06.2020г. на открито в Южния
парк – София.

6. Проф. Славчо Маленов:
2019 – Награда за режисура на Международния фестивал „Михаил Лъкатник“ – Ямбол, за
спектакъла „Магьосникът от Оз“ в ДКТ – Бургас.
2019 – Почетната награда „Пиеро” на Международния фестивал “Пиеро”, Стара Загора, за
цялостен принос.
2020 – Почетната награда „Мали принц” на Международния фестивал в гр. Суботица –
Сърбия, за цялостен принос.
7. Проведен онлайн-майсторски клас от проф. Б. Лунгов и доц. д-р К. Каракостов на тема
“Обучение на студенти по Актьорство за куклен театър по време на пандемия Ковид-19” в
рамките на XXI-ви Международен фестивал “Лутфест”, гр. Източно Сараево, Босна и
Херцеговина, Република Сръбска през месец октомври 2020 г.
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8. Получени две награди: „Магията на кукленото изкуство-Радослав Лазич” – за изключително
изпълнение на куклено представление и „Награда за оригинална идея“ на проф. Б. Лунгов и
доц. д-р К. Каракостов за спектакъла „Фолклорна магия от Пирин“ на Куклен театър
Благоевград на XXI-ви Международен куклен фестивал „Лутфест”, гр. Източно Сараево,
Босна и Херцеговина, Република Сръбска – през месец октомври 2020 г.
9. Номинация за награда „Златен Кукерикон 2020“ в категория „Режисура“ на проф. Б. Лунгов и
доц. д-р К. Каракостов за спектакъла „Хитър Петър“ на Столичен куклен театър, октомври
2020 г.
10. Доц. д-р Мирослав Цветанов - лекции, уъркшопове и демонстрации в България за периода
юли – октомври 2020 г.:

- 20.07.2020 г. - Община Царево – „Водният куклен театър в България“
- 19.08.2020 г. - Равда – „Райската птица“ – Театърът на вода и българският принос
- 20.08.2020 г. - Бургас - „Райската птица“ – Театърът на вода и българският принос
- 12.09.2020 г. - Габрово – „Зад завесата на източния воден куклен театър“
- 13.09.2020 г. - Дряново - „Зад завесата на източния воден куклен театър“
- 14.09.2020 г. - Бургас - „Зад завесата на източния воден куклен театър“
- 15.07.9.2020 г. - Черноморец - „Водният куклен театър в България“
- 17.09.2020 г. - Бургас - „Водният куклен театър в България“
- 18.09.2020 г. - Малко Търново - „Водният куклен театър в България“
- 21.10.2020 г. - Елена – „Райската птица“ – Театърът на вода и българският принос
- 30.09.2020 г. - Премиера на "Живата вода" - Водният куклен театър и България –
научно-образователен формат за публична и дигитална среда.
Събитието е осъществено в Театър Ателие 313, а готовият продукт е качен в страницата
на театъра в You Tube.

01.02.2021 г.
Ръководител катедра доц. д-р К. Каракостов
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