
 

 - 1 -

 
 
 

АЛЕКСАНДЪР МОРФОВ 
АКТЬОРСКО ПОРТФОЛИО  

 

 
 

АЛЕКСАНДЪР МОРФОВ е роден на 9 ноември 1960 г. в гр. Ямбол. Завършва 

Математическата гимназия и следва две години в Техническия университет във гр. Варна. 

Театралната кариера на Морфов започва още по време на стидентските му години и 

университета, където участва в театралния състав, ръководен от Стоян Алексиев. Към 

момента Стоян Алексиев продължава да е актьор от трупата на Народния театър и участва 

във всички спектакли на Морфов на сцената на театъра. След като напуска университета, 

започва работа като сценичен работник, а по-късно осветител в Драматичния театър в гр. 

Сливен.  

През 1984 г. е приет в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” – гр. София. Дипломира се в две 

специалности – Режисура за драматичен и куклен театър (1990) в класа на проф. Юлия 

Огнянова и Кинорежисура (1994) в класа на Георги Дюлгеров.  

Има над двайсет роли в киното, в телевизионни и в театрални продукции.  
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Общ външен вид:  
 Височина    180 cm  
 Тегло     88 kg  
 Цвят на очите  сини/ сиви, контактни лещи   
 Възраст    55 години  
 Коса     длъга/ средна дължина, брада – понякога  
 
Музикални инструменти:  
 Бас китара    отлично  
 Китара    добро   
 Пиано    добро 
 Тромпет   добро 
 Хармоника   добро 
 
Езики:  

Български    майчин  
Руски     отлично  
Английски   отлично  
 

Умения:   
 Плуване   отлично 
 Физическа подготовка  добра  

Езда     добра 
Стрелба    отлична  
оръжие, пистолет, автомат, лък  

 Фехтовка     средно  
Пушач    да 

 Шофьорска книжка да  
 
Други знания и умения:  

Режисура, организация и управление на сценичен/ снимачен процес, 
административни и организационни умения, стратегическо планиране, 
сценография, интереси: световна музика от всички жанрове и епохи, световна 
литература и драматургия, изобразително изкуство от всички направления, 
художници и периоди, основна техническа и инженерна компетентност, опит в 
международни проекти и др.  

 
Местожителство: София, България.  
 
Актьорски опит: кино, театър, телевизионни продукции   
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Роли:  
 
Кино  

2003:   "Пътуване към Йерусалим", режисьор Иван Ничев, роля: Дими  
2002:   "Хълмът на боровинките", режисьор А. Морфов, епизодична роля  
1998:   "След края на света", режисьор Иван Ничев, роля: Даскалът Стойчев  
1996:   "Приятелите на Емилия", режисьор Людмил Тодоров, роля: Чолака  
1994:   "Козият рог", режисьор Николай Волев, роля: Караиван 
1995:   "Elle", режисьор Валерия Сармиенто [френска продукция] 
1993:   "Фатална нежност", режисьор Рангел Вълчанов   
1993:   "Сирна неделя", режисьор Радослав Спасов, роля: Ангел 
1990:   "Любовното лято на един льохман", режисьор Людмил Тодоров, роля: Кучето  
1989:   "1952: Иван и Александра", режисьор Иван Ничев, роля: Барона  
1988:   "АкаТаМус", режисьор Георги Дюлгеров, епизодична роля 
 

Документални филми   
2013:   "1997: Несподелени мисли и идеи", автори: Илиян Симеонов, Емил Тонев  
1997:   "Имам една идея", автори: Илиян Симеонов, Емил Тонев  

 
Телевизионни сериали  

2009:   "Хъшове", режисьор Александър Морфов, роля: Командир 
2007:   "Приключенията на един Арлекин", режисьор Иван Ничев, роля: Боса 
1991:   "Бай Ганьо", режисьор Иван Ничев, епизодична роля 
1987:   "Дом за нашите деца", режисьор Неделчо Чернев, роля: Крадец рецидивист 

 
Телевизионни програми 

"Улицата", БНТ, режисьор Стефан Москов, епизодична роля 
 
Театър*  
Текущи:  "Хъшове", Народен театър „Иван Вазов”, роля: Македонски 

"Животът е прекрасен", Народен театър „Иван Вазов”, роля: Гробаря 
  

Други:  "Бурята", Театър „София”, роля: Просперо 
  "На дъното", Народен театър „Иван Вазов”, роля: Сатин 
 
 
 
 
__________  

* ролите в театъра са по изключение 


