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InTernaTIOnaL THeaTre FesTIvaL
varna summer 

international theatre festival Varna Summer 
is held every year in early June as part of the 
city’s general festival framework that also 
includes other festivals of long standing: the 
Musical festivals (since 1926), the Ballet compe-
tition (since 1964), the Jazz and folklore music 
festival (since 1992).

the festival’s first edition was in June 1993. it 
was born in september 1992 as an initiative 
of the Municipality of varna, the Ministry of 
culture, the Union of Bulgarian actors, Drama 
theatre – varna and three of sofia’s theatres: 
small city theatre Off the Channel, theatre 
laboratory Sfumato, and theatre Bulgarian 
Army. the memorandum of association was 
signed by 26 theatres and theatre organiza-
tions, and in april 1993 the Bulgarian theatre 
association (Bat) was registered as a non-
governmental, non-profit organization that 
took up the main duties pertaining to the 
organization and programming of a theatre 

festival within the framework of international 
art festival Varna Summer. the Municipality of 
varna and the Ministry of culture became the 
festival’s co-organizers. Until 2011 the Bulgar-
ian theatre association was chaired by Mitko 
todorov, Manager of theatre Bulgarian army. 
in the autumn of 2011, iriney Konstantinov was 
elected chair of Bat.

festival’s first editions were selections of the 
most successful Bulgarian performances 
of the season of selector’s choice. the first 
two editions had a main and a parallel pro-
gramme made by a selector. in 1995, the third 
edition offered a main programme selection, 
while the parallel programme presented a 
number of theatres that organized their visit 
to varna on their own. 

in 1995, the positions of artistic director and 
executive director were introduced to Bat’s 
management with tsvetana Maneva, actress 
and nikolay iordanov , theatrologist, being 
appointed as artistic director and executive di-
rector, respectively. in their programme, they 
proposed that the festival be transformed into 
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МеЖДУнароДен театраЛен ФестИВаЛ 
"Варненско Лято"

международният театрален фестивал 
"варненско лято", провеждащ се всяка 
година в началото на месец юни, е част 
от общата фестивална рамка на града, 
която включва и други фестивали с дълго-
годишни традиции: музикален фестивал 
от 1926 г., балетен конкурс от 1964 г., джаз 
и фолклорен фестивали от 1992 г.

Първото издание на театралния фести-
вал е през юни 1993 г. той се ражда като 
инициатива през септември 1992 г. на 
ръководствата на община варна, минис-
терство на културата, съюза на арти-
стите в България, драматичния театър 
във варна и на три столични театъра: 
мгт "Зад канала", театрална работилница 
"сфумато", театър "Българска армия". 26 
театри и театрални организации под-
писват учредителния протокол, а през 
април 1993 г. е регистрирана Българска 
асоциация за театър (Бат) като непра-

вителствена организация с нестопанска 
цел, която поема основните функции 
по  организирането и програмирането 
на театрален фестивал в рамките на 
международния фестивал на изкуствата 
"варненско лято". община варна и минис-
терство на културата стават съоргани-
затори на фестивала. Пръв председател 
на Българска асоциация за театър до 2011г. 
е митко тодоров – директор на театър 
"Българска армия". от есента на 2011 г. за 
председател на Бат е избран ириней Кон-
стантинов. 

Първите издания на фестивала предста-
вляват подбор на най-успешните българ-
ски постановки за сезона според избора 
на селекционер. Първите две издания 
на фестивала се състоят от основна и 
съпътстваща програма, подбрани от 
селекционери. третото издание през 1995г. 
предлага селекция на основна програма, а 
в съпътстваща програма участват мно-
жество театри, които сами организи-
рат своето гостуване във варна. 

Поглед Към 
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dar Morfov (2005); The Cherry Orchard by a. p. 
chekhov, directed by Krikor azaryan (2010).  

international theatre festival Varna Summer 
also co-operates with other festivals and pro-
gramming centres in the country and abroad 
in order to disseminate theatre production. 
over the past few years in its parallel pro-
gramme have also participated renowned art-
ists from other fields such as dance, music, cin-
ema, literature, visual arts, photography. the 
festival thus aims at attracting new audiences 
and become a focus of creative energies.

the twentieth anniversary is just another chal-
lenge for festival’s future development as a 
space for creative dialogue, cultural coopera-
tion and new artistic discoveries.

nikolay Iordanov 

a real international forum and that a work en-
vironment be set up in the form of workshops, 
exhibitions, conferences, seminars, etc. ac-
companying the presenting of performances. 
in its subsequent editions the festival changed 
its artistic profile and was gradually recog-
nized as a prestigious international event. 

in 2004, the international theatre festival Var-
na Summer foundation was established with 
its Board of trustees made up of tsvetana Ma-
neva, actress, nikolay iordanov , theatrologist 
and asen terziev, theatrologist. it assumed the 
main duties related to festival’s organization 
while preserving the status of its traditional 
co-organizers (Bulgarian theatre association, 
Municipality of varna, and Ministry of culture). 

the festival takes place in an increasing num-
ber of spaces as traditional host venues, Dra-
ma theatre – varna and state puppet theatre– 
varna, were joined by varna’s festival and 
congress centre, varna city art Gallery, Graf-
fit Gallery, archaeological Museum of varna, 
radio varna. the circle of festival’s permanent 
collaborators has also expanded: Kamelia 
nikolova (consultant on international selection 
and theoretical modules), rumyana nikolova 
(project coordinator), angelina Georgieva (in-
formation policy), Georgi toshev (press atta-
ché), Zornitsa Kamenova (media coordinator) 
as well as its permanent partners: america for 
Bulgaria foundation, sofia Municipality, art of-
fice, antrakt association, etc. 

the number of productions on the festival 
bill for the 20 years of its existence totals 493, 
accompanied by conferences, seminars, 
discussions, concerts, films, actions. there 
have been a total of 140 invited foreign per-
formances from 36 countries. the festival has 
also ambitions to produce performances, such 
as Archaeology of Dreaming by ivan viripaev, 
directed by Galin stoev (2002) (toured in War-
saw, poland and sarajevo, Bosnia and herze-
govina); 4.48 Psychosis by sarah Kane, direct-
ed by Desislava shpatova (toured in rouen, 
france and szeged, hungary). the festival 
co-produced with national theatre Ivan Vazov 
the performance The House of Bernarda Alba 
by f. G. lorca, directed by vazkresia viharova 
(2006) and touring versions of the performanc-
es Hashove by ivan vazov, directed by alexan-
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фестивалът има и амбиции да продуцира 
свои спектакли. такива са: "археология на 
сънуването", иван вирипаев, режисьор 
г. стоев (2002), (осъществил турнета 
във варшава, Полша и сараево, Босна и 
херцеговина) "Психоза 4:48" от сара Кейн 
(2004), реж. д. Шпатова (гостувал в руан, 
франция и сегед, унгария). съвместно с 
народен театър "ив. вазов" фестива-
лът е копродуцирал спектакъла "домът 
на Бернарда алба" от ф. г. лорка, реж. в. 
вихърова (2006) и пътуващи варианти на 
спектаклите "хъшове" от ив. вазов, реж. 
а. морфов (2005); "вишнева градина" от а. 
П. Чехов, реж. Кр. азарян (2010).  

международният театрален фестивал 
"варненско лято" си сътрудничи с други 
фестивали и програмиращи центрове в 
страната и чужбина с цел разпростране-
нието на театралната продукция. През 
последните няколко години в съпътства-
щата му програма участват и знамени-
ти представители на други изкуства: 
танц, музика, кино, литература, изобра-
зително изкуство, фотография. По този 
начин фестивалът се стреми да привлече 
нови аудитории и да се превърне в съсре-
доточие на креативни енергии.

двадесетгодишният юбилей е само по-
редното предизвикателство за бъдещо-
то развитие на фестивала като прос-
транство за творчески диалог, културно 
сътрудничество и нови художествени 
открития. 

николай Йорданов

след 1995 г. в структурата на ръковод-
ството на Бат се въвеждат длъжностите 
артистичен и  изпълнителен директор. 
За такива са избрани актрисата Цве-
тана манева и театроведът николай 
Йорданов. те предлагат като програма 
реалното превръщане на фестивала в 
международен форум, както и създаване-
то на работна среда около показването 
на спектаклите под формата на уърк-
шопи, изложби, конференции, семинари и 
др. През следващите издания фестива-
лът променя своя художествен профил и 
постепенно се налага като престижна 
международна проява. 

През 2004 г. се учредява фондация "между-
народен театрален фестивал "варненско 
лято" с членове на управителния съвет 
Цветана манева (актриса), николай Йор-
данов (театровед) и асен терзиев (те-
атровед), която поема основните органи-
зационни функции по фестивала, като се 
запазва статутът на неговите традици-
онни съорганизатори: Българска асоциация 
за театър, община варна, министерство 
на културата. фестивалът увеличава 
пространствата на своето случаване 
като освен традиционните домакини в 
лицето на драматичен театър – варна и 
държавен куклен театър – варна, са при-
влечени и фестивален и конгресен център– 
варна, градска галерия – варна, галерия 
"графит", археологически музей – варна, 
радио - варна. разширява се и кръгът от 
постоянните сътрудници на фестивала: 
Камелия николова (консултант на меж-
дународната селекция и теоретичните 
модули), румяна николова (координатор 
проекти), ангелина георгиева (инфор-
мационна политика), георги тошев (прес-
аташе) Зорница Каменова (координатор 
медии); както и на неговите постоянни 
партньори: фондация "америка за Бълга-
рия", столична община, "арт офис", сдру-
жение "антракт" и др.

общият брой на спектаклите във фести-
валната програма за 20-те фестивални 
години е 493, съпътствани от конферен-
ции, семинари, дискусии, изложби, кон-
церти, филми, акции. Поканените чужди 
постановки са общо 140 от 36 страни. 
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