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                         ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУКЛЕНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

                                                               на театър „Арт Ленд” 

Заглавие „ Гон, малката лисица” 
Екип Японска  приказка от Ниими Нанкичи  

Превод : Яна Дончева 
Сценарий , сценография и режисура: Мария Банова 
Участват: Юлия Коларова 
 

Сцена   Ширина 3 метра 
Дълбочина  3 метра 

Озвучаване Директно в сценичните кутиите 

Осветление  Директно в сценичните кутиите 

Време строеж 30 минути 

Време демонтаж 20 минути 

Ток  Не  

Времетраене на 
представлението 

50 минути  

Техника  Японски уличен театър в картини „Камишибай” 

Възраст  Подходящо за деца от 4 до 104 години 

Място на провеждане Открити пространства, фоайета, събития. 

Финасиране  Финансовата подкрепа на Министерство на Културата  

Премиера  2022 

 

 

“Гон, малката лисица” 
 

КУКЛЕНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  японска приказка по Ниими Нанкичи 
 
драматизация, сценография и режисура: Мария Банова 
превод: Яна Дончева 

музика: на живо създадено от публиката 

моноспектакъл с участието на Юлия Коларова 

 

 

Няколко думи за автора на приказката, Ниими Нанкичи  新 美 南吉/ 1913-1943/ 

написва приказката през 1930 година, като за осново използва японска народна 

приказка. Тогава Нанкичи е на 17 години. В Япония неговото творчество се съпоставя 
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с творчеството на Андерсен.  Творбите  му попадат в  учебниците по литература в 

Япония. 

 

 

Приказката ще бъде представена чрез една друга културна ценост на Япония, а 

имено уличен театър „камишибай” или „ театър в картини” , особено популярна по 

време на депресията от 30 години и следвоенния период в Япония до появата на 

телевизията през 20 век. Камишибай води началото си от японските будистки 

храмове където е имало свитъци с картини, които са били в помощ на монасите за 

разказване на истории. Камишибай в днешно време е част от стратегията за 

насърчаване на световен мир, свят в хармония и без оръжие. 

 

 

Фабулата на „Гон, малката лисица” е определена като „трогателна приказка в която 

резонира съпреживяване на самотния човек”, приказката носи послание за  

невидимото добро което си има лице. Приказката е определена като „ценно четива 

за младите хора”, също така тя носи информация за японската култура и обичаи. 

Срещата на българските деца с други култури е важна част от тяхото развитие и 

мирогледа им в бъдеще. 

 

Кукленото изкуство е тих пътеводител, и учител в опознаването на света, и човешките 

цености, силно вярвам , че всяка малка крачка в тази посока е бъдеща голяма крачка 

за обществото. 

 

                                      

 



  

                             

                                 


