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„КУКЛИ ОТ КУЛАТА” – представяне на ателието 

 

„Кукли от Кулата” е ателие за изработка на театрални кукли от 
отпадъчни материали. Концептуално, ателието допълва посланието на 
спектакъла „От Кулата” да се грижим за околната среда, като насочва 
вниманието на участниците към един от начините да го правим в реалния 
живот – чрез рециклиране на вече използвани материали. Чрез работата 
в ателието, се опитваме да покажем на хората, че нещата които смятаме 
за вече ненужни, не само могат да бъдат рециклирани, но дори да бъдат 
превърнати в нещо забавно и красиво. С това целим да представим 
рециклирането като творчески процес и възможност за игра. 

 

Технически параметри на ателието 

 

Работната площ, необходима за провеждане на ателието трябва 
да дава възможност на 6 до 10 деца да работят, без да си пречат. За 
разполагане на материалите, заготовките и консумативите, както и за 
работа с тях, е необходим плот (маси) с площ 3-4кв.м. 

Техника – тъй като за изработката на някои от моделите се 
използват пистолети за топъл силикон трябва да бъде осигурен достъп 
до електрическо захранване – 220V, монофазен ток, контакти тип „Шуко”. 
При невъзможност, за това, екипа ни трябва да е предупреден, за да 
подготви заготовки за друг модел кукли. 

Подготовката на ателието и работните места отнема 20 минути. 
Прибирането след края му е 10-15 минути. 

Екипът на ателието включва двама аниматори, които 
демонстрират различните моделите и при необходимост помагат на 
участниците. Ако наплива от желаещи е по-голям от очакването, екипът 
ни има готовност да включи още един аниматор. 

Времетраенето на ателието е 60 минути. Изключение правят 
случаите, когато подготвените заготовки и материали свършат преди 
изтичането на това време. Стандартно за едно ателие се подготвят 70-80 
заготовки, като на участниците се дава възможност да изработят кукли и 
по свои собствени идеи, извън предложените им модели. 

 Ателието „Кукли от Кулата” е подходящо за открити и закрити 
пространства. При представянето му на открито е необходимо да са 
налице необходимите метеорологични условия или да бъде осигурена 
защитена от капризите на времето работна площ. 

 

Допълнителна информация 

 

Снимки от ателието: 
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Подробна информация за компанията и екипа: 

 

www.smalltheatrecompany.com 

https://www.facebook.com/SmallTheatreCompany 

 

За контакти: 

 

Емил Йорданов – управител, тел. 0887 66 07 69 

http://www.smalltheatrecompany.com/
https://www.facebook.com/SmallTheatreCompany

