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to present the best from its international bill in 
sofia. having started in the year of Bulgaria’s 
accession to the european Union, that initiative 
naturally inscribed Bulgarian theatre into the 
european and world theatre context and made 
Bulgarian spectators a part of the global audi-
ence. festival’s efforts and aspirations to be a 
stepping stone for Bulgarian stage practice to 
an increasingly broader involvement in inter-
national theatre processes and international 
theatre market continued the following year by 
the "showcase" module. its aim is to present 
interesting and mobile performances from the 
country’s theatre bill to guests and mostly to 
foreign theatre managers and programmers. 
over the past years, the broadening and en-
richment of itf Varna Summer’s programming 
scheme has led to its internal restructuring. 
today, its bill is made up of a Main programme 
comprising a Bulgarian and a foreign selection, 
showcase comprising mobile performances 
and a parallel programme.

several main intentions have been clearly 
outlined in the chosen programming strategy. 
on the one hand, it aims to make the festival a 
place where Bulgarian spectators and theatre 
practitioners are introduced to theatre art, first 
of all, from europe but also from Usa, russia, 
Japan, australia. on the other hand, it aims 
both to provide an opportunity to look at Bul-
garian theatre in the context of global contem-
porary theatre practice and to get it fruitfully 
included into the international exchange of, 
and market for theatre artefacts. these local 
intentions are supplemented by the desire to 
get the festival recognized as a centre of active 
intercultural dialogue.

In retrospect, the bill of selected bulgarian  
 performances 
over the past twenty years displays a dis-
tinct tendency in its making. the first editions 
emphatically attempted to outline the well-
established values in the Bulgarian theatre 
practice, creative developments and new 
processes based, more or less, on them. thus, 
they emphasized the thorough and inventive   
directors' interpretation of drama texts as the 
greatest achievement of Bulgarian theatre 
art and a mark of its viability. all selections in 
the first three years presented the three main 
niches in that common direction. they featured 

ITF varna summer – YeT anOTHer pLace 
FOr InTercuLTuraL dIaLOgue On 

eurOpe’s THeaTre map

the international theatre festival Varna Sum-
mer was launched in 1992 as part of the renewal 
movement common for eastern europe and 
as a meeting point with Western european and 
world cultures. the first theatre forum with 
that aim emerged in poland and was aptly 
named Kontakt (torun, 1990). it was followed 
by Divadelna nitra in slovakia, Divadlo in the 
czech republic, the festival in sibiu, romania, 
еurokaz in croatia, еxodos in slovenia. al-
though it was founded in the same period, in its 
outset the varna theatre festival was quite dif-
ferent. While all these festivals aimed at estab-
lishing themselves as international forums and 
places for cultural exchange between the east 
and the West, in the first four years of its exis-
tence international theatre festival Varna Sum-
mer was rather trying to examine the valuable 
traditions and the renewal tendencies in Bul-
garian theatre practices. in that early period, 
the festival stuck to a formula emphasizing the 
presentation of a main programme made up 
of the best Bulgarian performances for the sea-
son supplemented by a parallel programme 
consisting of few other Bulgarian productions, 
not included in the main programme, as well 
as two or three foreign "guest" performances. 
the fifth edition of Varna Summer in 1997 was a 
turning point in festival’s development. then it 
essentially changed its policy and turned into 
an international event. from then on it naturally 
became a member of the big family of euro-
pean festivals and put itself on the continent’s 
theatre map.

since 1997, itf Varna Summer has been run-
ning on a new programme scheme. today, it 
is made up of three modules of equal stand-
ing:  selected Bulgarian performances, se-
lected foreign performances and a parallel 
programme that includes many diverse events. 
this structure has been followed to date as 
it has been further elaborated and enriched. 
the 15th anniversary edition in 2007, when 
itf Varna Summer’s scope widened, was an 
important step towards the optimization of 
festival’s programming. the festival launched 
"international theatre in sofia" programme 
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вива и обогатява. важна крачка в нейното 
оптимизиране е 15-то юбилейно издание 
през 2007 г. когато границите на мтф "вар-
ненско лято" се разширяват. той старти-
ра програмата "международен театър 
в софия", която показва най-доброто от 
международния му афиш и в столицата. 
Започнала в годината на официалното 
приемане на България в европейския съюз, 
тази инициатива естествено вписва 
българския театър в европейския и све-
товния театрален контекст и превръща 
българската публика в част от глобална-
та зрителска аудитория. стремежът и 
усилията на фестивала да бъде трамплин 
за българската сценична практика към 
все по-широко участие в международни-
те театрални процеси и международния 
театрален пазар продължава със създава-
нето през следващата година и на модула 
"Шоукейс". неговата цел е да представя 
пред гостите и най-вече пред чуждите 
директори и програматори на театри и 
фестивали интересни и мобилни спекта-
кли от театралния афиш в страната. 
разширяването и обогатяването на про-
грамната схема на мтф "варненско лято" 
води през последните години до нейната 
вътрешна преорганизация. днес афишът 
му се състои от основна програма, съста-
вена от българска и международна селек-
ция, Шоукейс от мобилни български спек-
такли и Паралелна програма.
в избраната програмна стратегия ясно 
се очертават няколко основни намерения. 
от една страна тя цели фестивалът да 
среща публиката и хората, правещи теа-
тър в България, с театралното изкуство 
преди всичко на страните от европа, но 
също така и на саЩ, русия, Япония, ав-
стралия… от друга – стремежът й е как-
то да даде възможност българският теа-
тър да бъде огледан в контекста на съвре-
менната световна сценична практика, 
така и продуктивно да го включи в между-
народния обмен и пазар на театрални ар-
тефакти. тези по-"локални" намерения се 
допълват от желанието фестивалът все 
повече да се утвърждава като средище за 
активен междукултурен диалог.

МтФ "Варненско Лято" – още еДно 
Място за кУЛтУрен ДИаЛог ВърхУ 

театраЛната карта на еВроПа

международният театрален фестивал 
"варненско лято" е създаден през 1992 г. 
като част от общото за източна европа 
след 1989 г. движение за обновление и сре-
ща с културите на страните от Запад-
на европа и света. Първият театрален 
форум, поставил си такава цел, се появява 
в Полша и направо е наречен "Контакт" 
(торун, 1990). той е последван от "дивадел-
на нитра" в словакия, "дивадло" в Чехия, 
фестивала в сибиу, румъния, "еurokaz" в 
хърватска, "еxodos" в словения. макар и 
възникнал едновременно с тези фестива-
ли, в началото варненският театрален 
фестивал значително се отличава от 
тях. докато всички те целенасочено се 
стремят да се утвърдят като междуна-
родни, да се превърнат в места за култу-
рен обмен между изтока и Запада, в първи-
те четири години от своето съществу-
ване "варненско лято" по-скоро се опитва 
да огледа стойностните традиции и 
обновителните тенденции в българска-
та театрална практика. формулата, към 
която фестивалът се придържа в този 
ранен период, акцентира върху показване-
то на един основен афиш от най-добрите 
за сезона български спектакли, допълнен с 
паралелна програма от невключени в него 
заглавия и две или три чужди представле-
ния - "гости". Петото издание на "варнен-
ско лято" през 1997 г. е повратна точка в 
неговото развитие. тогава фестивалът 
променя съществено своята художест-
вена политика като се превръща в меж-
дународен форум. от този момент той 
естествено се включва в голямото се-
мейство на европейските фестивали и 
заявява себе си върху театралната карта 
на континента.
от 1997 г. мтф "варненско лято" започва 
да се изгражда по нова програмна схема. тя 
вече се състои от три равностойни моду-
ла – селекционирани български спектакли, 
селекционирани чужди спектакли и пара-
лелна програма от множество разнообраз-
ни събития. тази схема фестивалът из-
ползва до днес като през годините я раз-
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olya Muhina, Galin stoev’s Ilyria (after twelfth 
Night and shakespeare's sonnets), Dimitar 
nedkov’s Comedy of Errors have become the 
undisputed favourites. the other very impor-
tant point was the effort to present all kinds 
of theatre, which had emerged or used to be 
marginalized in the Bulgarian theatre practice 
with its traditional orientation towards realistic 
and psychological theatre based on the drama 
text. thus, for the first time since the festival’s 
beginning a contemporary dance made its 
way into the official programme: Alice Point 
Love, directed by petar todorov, a production 
of theatre for new forms "shtrih". also for the 
first time there was a multimedia performance 
with a live-act and physical theatre: vazkressia 
viharova’s Alpenglow by peter turrini. there 
was also a one-man-show and a post-modern 
literary performance: Marius Kourkinski's 
virtuoso solo performance of The Lady with the 
Little Dog after chekhov, which became the 
1997 festival’s hit. alongside those priorities 
the 1997 and 1998 selections also presented the 
new directions or the brilliant achievements of 
already recognized directors and experimental 
theatre companies such as alexander Morfov, 
ivan stanev, theatre laboratory "sfumato" as 
special highlights were stefan Moskov’s The 
Master and Margarita by Bulgakov, alexander 
Morfov’s The Tempest and Apocrypha, directed 
by Margarita Mladenova and ivan Dobchev.
after a period when the festival’s focus was to 
filter the most valuable aspects of the tradition, 
followed by the quest to present mostly new 
or rare/less widespread theatre genres, ideas 
and forms from preceding years, the 1999 edi-
tion in a way summarized what had already 
been done and also became a starting point 
for future developments. Under the motto The 
Theatre of Tolerance the festival’s ambition was 
to show the best achievements of all aspects of 
Bulgarian theatre spectrum. thus, in the bill co-
existed stagings of new drama texts, spectacu-
lar directors' interpretations of classical plays, 
borderline forms of psychological theatre, 
multimedia performances, physical theatre. 
amidts the variety the following productions 
were of a special interest: Marius Kourkinsky’s 
Man Himself after platonov; lilia abadjieva’s 
The Sorrows of Young Werther after Goethe, 
Desislava shpatova’s Dangerous Liaisons 
by choderlos de laclos and Javor Gardev’s 
Quartet after choderlos de laclos and heiner 

performances by the established figures of the 
powerful auteur theatre such as leon Dan-
iel, Krikor azaryan, Krasimir spasov, niko-
lay polyakov. one of the most provoking and 
spectacular performance of that group was 
Krasimir spasov’s Vassa Zheleznova  by Gorky. 
the group of directors who embraced the mis-
sion to seek new dimensions and widen the 
scope of psychological theatre in the second 
half of 1980s and early 1990s such as Margarita 
Mladenova, ivan Dobchev, stoyan Kambarev 
was presented most comprehensively. Mar-
garita Mladenova's Three Sisters, Nirvana, Mad 
Grass, ivan Dobchev's Uncle Vanya, The Kutsar 
Sin, Easter Wine, stoyan Kambarev's Black Hole 
and The Mother became the undoubted high-
lights of Varna Summer’s first years. the third 
niche present in the first editions was the one 
of young directors, such as. alexander Morfov, 
ivan panteleev, Galin stoev, Javor Gardev, who 
kept on staging classical texts, but increasingly 
interpreting them through the post-modern no-
tions of play, quote and irony.

the transformation of the festival into an in-
ternational event was also accompanied by a 
considerable change in the philosophy of se-
lection of Bulgarian titles. 1997 and 1998 festival 
editions tried to show, first and foremost, the 
new manifestations, tendencies and directions 
in Bulgarian theatre which, since early 1990s, 
experienced a process of catching up on the 
stage genres, forms and ideas it had missed in 
the preceding several decades and of intensive 
integration into the movements of the day in 
contemporary european theatre. now the bill 
of selected Bulgarian performances aims most-
ly to highlight young directors and companies, 
current quests and inventive discoveries in the 
field of theatre language. here, lilia abadjie-
va’s Hamlet, Javor Gardev’s Tanya – Tanya by 
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наваксване на пропуснати в предишните 
няколко десетилетия сценични жанро-
ве, форми и идеи, както и интензивно 
приобщаване към актуалните движения 
в съвременния европейски театър. сега 
афишът на селекционираните български 
спектакли се стреми да открои най-вече 
младите режисьори и екипи, актуалните 
търсения и изобретателните находки 
в областта на театралния език. Безу-
словни фаворити тук стават "хамлет" 
на лилия абаджиева, "таня-таня" от оля 
мухина на Явор гърдев, "илирия"  (по тек-
стове от "дванайста нощ" и сонетите 
на Шекспир) на галин стоев и "Комедия 
от грешки" на димитър недков. другият 
особено важен момент е усилието да бъ-
дат представени всички видове театър, 
които са се появили или досега са били 
маргинализирани в българската сценична 
практика, традиционно ориентирана към 
реалистично-психологическия театър, 
базиран върху драматургичен текст. така 
в официалната програма на фестивала 
за първи път от неговото създаване се 
появява съвременен танц - "алиса точка 
любовта" на режисьора Петър тодоров, 
театър за нови форми "Щрих". За първи 
път участва и мултимедийно предста-
вление с живо изпълнение и  физически те-
атър – "алпийско сияние" по Петер турини 
на възкресия вихърова. също за първи път 
е показана и формата на one man show и 
постмодерен литературен пърформанс 
чрез виртуозния моноспектакъл на ма-
риус Куркински "дамата с кученцето" по 
Чехов, превърнал се в хит на фестивала 
през 1997 г. едновременно с тези приори-
тетни цели, селекциите от 1997 г. и 1998 
г. представят и новите посоки или ярки 
постижения в работата на вече утвър-
дени имена и експериментални формации 
като режисьорите стефан москов, алек-
сандър морфов, иван станев и театрална 
работилница "сфумато". в тази част на 
българския афиш особено се открояват 
"майстора и маргарита" по Булгаков на 
стефан москов и "Бурята" на александър 
морфов, както и "апокриф" на маргари-
та младенова и иван добчев.
след желанието на фестивала в нача-
лото да отсее най-стойностното от 
традицията и последвалия го стремеж да 

един поглед към афиша със селекциони-
рани български спектакли

открива отчетлива тенденция в негово-
то изграждане през изтеклите двайсет 
години. Първите издания категорично се 
стремят да откроят утвърдените стой-
ности в българската театрална практи-
ка, креативните развития и нови про-
цеси, базирани повече или по-малко върху 
тях. така те подчертават като най-зна-
чимо постижение и жизнеспособна посока 
в българското сценично изкуство задълбо-
чената и изобретателна режисьорска ин-
терпретация на драматургичен текст. 
всички селекции от първите години на 
фестивала представят трите основни 
ниши в тази обща посока. в тях присъст-
ват спектакли на доказаните имена на 
силния режисьорски театър: леон даниел, 
Крикор азарян, Красимир спасов, николай 
Поляков. една от най-провокативните и 
ярки постановки от тази група, оставила 
траен отпечатък в историята на фес-
тивала, е "васа железнова" на Красимир 
спасов. най-изчерпателно представена 
е нишата на режисьорите, заели се през 
втората половина на 80-те и началото 
на 90-те да потърсят нови измерения и да 
разширят границите на психологическия 
театър - маргарита младенова, иван 
добчев и стоян Камбарев. "три сестри", 
"нирвана" и "луда трева" на маргарита 
младенова, "вуйчо ваньо", "грехът Ку-
цар" и "великденско вино" на иван добчев, 
"Черна дупка" и "майката" на стоян Кам-
барев стават безспорните акценти на  
началните години на "варненско лято". 
третата ниша, присъстваща в афиша 
на първите издания, е тази на младите и 
най-младите режисьори, които продължа-
ват да поставят класически текстове, 
но все повече със средствата на играта, 
цитирането, постмодерната ирония. тук 
се появяват александър морфов, иван 
Пантелеев, галин стоев, Явор гърдев.
 Превръщането на фестивала в меж-
дународен е съпътствано и от значима 
промяна във философията на подбо-
ра на българските заглавия. изданията 
от  1997 г. и 1998 г. се заемат да покажат 
преди всичко новите прояви, тенденции 
и посоки в българския театър, който от 
началото на 90-те преживява процес на 
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ters; Masaki ivana’s butoh dance performance 
Sleeping Dog, alexander Morfov’s Don Juan, 
stoyan radev’s A Doll's House. one of the main 
highlights here was Margarita Mladenova’s 
performance Julie, Jeanne and Christine, 
which was part of sfumato theatre labora-
tory’s very strong programme "to Damascus" 
(included in the 15th festival edition). sfumato 
showed the other two titles from the pro-
gramme in other festival modules: The Dance 
of Death, directed by Margarita Mladenova and 
ivan Dobchev’s Strindberg in Damascus.

over the past five years the bill of selected 
Bulgarian performances has consistently ad-
hered only to the strategy to show the main 
tendencies in the entire theatre spectrum. 
thus, the bill has highlighted several dominat-
ing directions. the memorable performances 
of traditional and modern classics staged 
by recognized directors has been made up 
a considerable part of the bill as among the 
highlights were the profound interpretations of 
chekhov by Krikor azaryan in his most recent 

performances of The Seagull, Three Sisters and 
The Cherry Orchard, Javor Gardev’s Caligula, 
Margarita Mladenova’s The Winter's Tale, lilia 
abadjieva’s Waiting for Godot and Endgame, 
ivan Dobchev’s Nirvana, plamen Markov’s 
Richard III. another permanent direction has 
been the auteurs’ theatre represented by 
stefan Moskov’s Odysseus' Journey and Maya 
novoselska’s solo performance A Small Radio, 
OOOO. Gogol’s Dream directed by Margarita 
Mladenova and ivan Dobchev, ivan Dobchev’s 
Lazarus and Jesus and Wittenberg Revisited 
and Marius Kourkinsky’s Bulgarian Stories. 
the performances based on Bulgarian, euro-

Müller. however, the undoubted favourite of the 
audience, the critics and the guests was Three 
Sisters, the last performance by the untimely 
deceased director stoyan Kambarev was ex-
traordinary both in terms of its realization and 
as a deep and penetrating personal reading 
of chekhov's text. the production’s great suc-
cess at varna festival opened up the doors for 
many international tours and participation in 
many other festivals abroad.

having adopted, as its main strategy, to reflect 
and advance variety in theatre life, to seek and 
distinguish the most talented and interesting 
events in all fields of performing practices, the 
festival editions that followed became much 
more relaxed in conceptual terms. now, it 
either tries to show the most recent season’s 
most brilliant productions representative of the 
full theatre spectrum to the audience, Bulgar-
ian and foreign critics and selectors, or seeks 
to highlight some original achievements and 
developments in certain light. in this respect, 
especially important was the 2000 Bulgarian 
programme, which was welcomed but also 
provoked certain disagreements. it was based 
on the idea of examining theatre’s borderline 
nature and performances’ openness to other 
arts. the performances included in it that gar-
nered the best response were Indje, directed 
by vazkressia viharova and Zarko Uzunov; 
Galin stoev’s The Runaway Plane; plamen Mar-
kov’s Аrt; elena tsikova’s Noah's Ark and yulia 
ognyanova’s Heaven Forgotten. they demon-
strated how diverse and inventive forms such 
openness could take. the other two focuses 
of festival’s selection of theatre productions 
for the 2003 and 2005 editions were acting and 
drama text. Widely acclaimed was alexander 
Morfov’s Hashove by ivan vazov, a remarkable 
example of a contemporary reading of a clas-
sical Bulgarian play, both personal and tolerant 
to the original text. the following performances 
convincingly stood out in other selections that 
tried to outline the creative developments and 
the interesting discoveries across the entire 
spectrum of theatre life during the respective 
seasons: Marius Kourkinsky’s Mother in Law 
and Golemanov; stefan Moskov’s Fantasma-
goria; Desislava shpatova’s The Maids; Javor 
Gardev’s Marat/Sade; Krasimir spasov’s The 
Libertine; Margarita Mladenova’s The Breath 
of Life; vazkressia viharova’s The Cherry Sis-

"хей, момиче", сосиетас рафаело санцио (италия) Hey, Girl, socìetas raffaello sanzio (italy)
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представления, включени в нея - "индже" 
на възкресия вихърова и Зарко узунов, "са-
молетът беглец" на галин стоев, "арт" 
на Пламен марков, "ноев ковчег" на елена 
Цикова и "Забравени от небето" на юлия 
огнянова, демонстрират колко различни и 
изобретателни форми може да има тази 
отвореност. актьорът и драматургич-
ният текст са другите два фокуса, през 
които фестивалът прави опит да огледа 
театралната продукция в изданията си 
от 2003 и 2005 г. спектакълът с безусловен 
успех през този период е "хъшове" от 
иван вазов на александър морфов – забе-
лежителен пример за актуален, едновре-
менно личен и толерантен към текста, 
прочит на пиеса от българската класика. 
в останалите селекции, които се заемат 
да подчертаят креативните развития и 
интересните попадения в цялото поле на 
театралния живот през съответните 
сезони, убедително се открояват "све-
кърва" и "големанов" на мариус Куркински, 
"фантасмагории" на стефан москов, 
"слугините" на десислава Шпатова, "ма-
рат/сад" на Явор гърдев, "развратникът" 
на Красимир спасов, "и човекът стана 
жива душа" на маргарита младенова, 
"вишневи сестри" на възкресия вихърова, 
буто-танц спектакълът "Заспало куче" 
на масаки ивана, "дон жуан" на алек-
сандър морфов, "Куклен дом" на стоян 
радев. един от основните акценти тук е 
спектакълът "жюли, жан и Кристин" на 
маргарита младенова от много силна-
та програма "Към дамаск" на театрална 
работилница "сфумато" (включен в 15-
тото издание, което показва в други свои 
модули и останалите две заглавия от 
програмата - "мъртвешки танц" отново 
на маргарита младенова и "стриндберг 
в дамаск" на иван добчев). 
През последните пет години афишът със 
селекционирани български спектакли вече 
последователно се придържа само към 
стратегията да представя основните 
тенденции в целия театрален спектър. 
той отроява няколко доминиращи посоки. 
Значителна част в него заемат ярките 
постановки на традиционна и модерна 
класика от утвърдени режисьорски имена. 
сред тях изпъкват трите проникнове-
нии интерпретации на Чехов от Крикор 

бъдат представени преди всичко новопо-
явилите се или малко разпространени в 
предходните години театрални жанро-
ве, идеи и форми, изданието от 1999 г. 
е своеобразно обобщение на извървения 
път и трамплин към бъдещото развитие. 
осъществено под мотото "театърът на 
толерантността", то цели да покаже 
най-добрите постижения от всички зони 
на българския театрален спектър. така 
афишът обединява реализации на нови 
драматургични текстове, ярки режи-
сьорски интерпретации на класически 
пиеси, гранични форми на психологическия 
театър, мултимедийни представления, 
физически театър. сред разнообразието 
от силни заглавия се открояват "самият 
човек" по Платонов на мариус Куркински, 
"страданията на младия вертер" по гьо-
те на лилия абаджиева, "опасни връзки" 
по Ш. дьо лакло на десислава Шпатова и 
"Квартет" по Ш.  дьо лакло и хайнер мю-
лер на Явор гърдев. Безспорният фаворит 
на публиката, критиката и гостите на 
фестивала обаче остава "три сестри" - 
изключителният като проникновен личен 
прочит на Чеховия текст и като реали-
зация последен спектакъл на ранно почи-
налия стоян Камбарев. Яркият успех на 
представлението на "варненско лято" му 
отваря вратите към много други между-
народни фестивали и сцени.     
Приел вече като основна стратегия 
оглеждането и стимулирането на  много-
образието в театралния живот, търсе-
нето и открояването на талантливо-
то и интересното във всички ниши на 
сценичната практика, афишът с българ-
ски заглавия в следващите издания става 
значително по-успокоен в концептуално 
отношение. сега той или се опитва да 
покаже на фестивалната публика и кръга 
от български и чужди критици и селекци-
онери най-яркото от пълния театрален 
пейзаж за изтеклия сезон, или се стреми 
да посочи оригиналните постижения и 
развития през определена призма. осо-
бено важна тук е предизвикалата както 
приветствия, така и несъгласия българска  
програма от 2000 г., изградена през фоку-
са на граничността на театъра, на от-
вореността на спектаклите към другите 
изкуства. Получилите най-силен отзвук 
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viharova’s Customs, Javor Gardev’s The Pil-
lowman and Caligula, Galin stoev’s A Little Play 
for Children’s Room and Pleasantlyscary as 
well as a rich palette of contemporary dance, 
physical theatre, performance-installations, en-
vironmental theatre, interactive theatre perfor-
mance. Quite notable among them are venelin 
shurelov’s performance-installations Man Ex 
Machina and Zoom In, the latter performed 
by violeta vitanova, vasilena radeva’s docu-
mentary performance Nord-Ost, dance perfor-
mances VOID by violeta vitanova and stanislav 
Genadiev, 36 (more 4 less) by heteropodi Dance 
co., ecorche by Miroslav iordanov and valeri 
Milenkov, the performance  in environmental 
theatre’s aesthetics Nocturne by irina Docheva, 
ognyan Golev and svetozar Georgiev, NACK 
dance installation by Derida Dance center and 
the choreographer Zhivko Zhelyazkov. the 
programme’s aspiration to sieve the best and 
the most effective out of both the mainstream 
of contemporary Bulgarian theatre and the in-
novative achievements of alternative theatre 
forms, together with the well-established need 
of the festival felt by varna’s audience and the-
atre community explains the great spectators’ 
interest in it and the crowded theatre halls.

the international programme of itf Varna 
Summer includes more than 140 performances 
from 36 countries from all over the world. the 
overall picture of foreign productions from 
1997 to date, the period of festival’s existence 
as an international event, is rather varied and 
colourful but there are three clearly outlined 
strategies for selection of performances. in the 
beginning, as it was the case with the Bulgar-
ian productions from that period, the inten-
tion was to present theatre concepts, practices 
and genres, either unknown or unpopular in 
Bulgaria, which had strong presence in con-
temporary theatre. thus, the international 
programme was dominated by performances 
in the field of contemporary dance and physical 
theatre. the massive import of those alterna-
tive genres quite popular in europe, canada 
and Usa caused a storm of approval and re-
sistance until it finally managed, for a couple of 
years, to build up lasting tastes and habits of 
looking at and for contemporary dance the-
atre among varna audiences. out of the great 
number of dance, physical and interdisciplin-
ary performances that have participated in 

pean and world dramaturgy have also had 
their steady place; distinguished among them 
were Javor Gardev’s masterful performance 
of edward albee’s The Goat, or Who Is Sylvia? 
as well as the stagings of The Knight of the Saint 
Spirit by Boyan papazov, directed by Margarita 
Mladenova and Love and Money by Dennis 
Kelly, directed by petar Kaukov. 

the main emphasis of Bulgarian selection in 
the most recent festival editions is, however, on 
two tendencies of special importance: the affir-
mation of new playwriting and the emergence 
of the youngest generation of directors. the 
2011 selection has a special place in this regard 
with its focus on young Bulgarian theatre. the 
undisputed leaders in the first case are Galin 
stoev’s two overwhelming post-dramatic per-
formances based on A Little Play for Children’s 
Room and Nicefrightful both written by yana 
Borisova as well as Margarita Mladenova’s 
original expressive reading of The Apocalypse 
Comes at 6 p.m., written by Georgi Gospodi-
nov. the highlights in the presentation of young 
directors are definitely: Gergana Dimitrova’s 
P.O. Box Unabomber, vasilena radeva’s Carni-
val.com, Mladen alexiev’s Under Control and 
chris sharkov’s A Doll’s House. 

The showcase module,
established in 2008 with the aim to show mo-
bile Bulgarian performances displaying the 
most interesting achievements in a recognized 
aesthetics or innovative attempts widens the 
festival’s opportunities to present and support 
the distribution of theatre production in the 
country and, mostly, on international scale. the 
selected performances are required to be eas-
ily portable and adaptable to various spaces, to 
have up-to-date reflection, diversity and effect 
in different cultural contexts; thus, the festival 
programme hosts types of theatre, freelance 
actors and independent theatre companies for 
whom it has been increasingly difficult to de-
fend their place in Bulgaria’s theatre life. over 
the five years of its existence, the showcase has 
managed to show to foreign specialists, cura-
tors and selectors both mobile favourites of 
present-day Bulgarian theatre (most of whom 
also participating in the main selection) such 
as credo theatre’s production The Overcoat, 
Margarita Mladenova’s The Dance of Death, 
ivan Dobchev’s Lazarus and Jesus, vazkressia 
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български спектакли, разширява възмож-
ностите на фестивала да представя 
и да помага за разпространението на 
театралната продукция в страната и 
най-вече в международен мащаб. изисква-
нето както за лесна физическа преноси-
мост и адаптивност към разнообразни 
пространства на избраните спектакли, 
така и за съвремената им рефлексия, 
разнообразие и въздействие в различни 
културни контексти включва във фе-
стивалната програма видове театър, 
свободни артисти и независими трупи, 
които през последното десетилетие 
все по-трудно отстояват мястото си 
в театралния живот на България. През 
петте години от своето съществуване 
Шоукейсът успява да покаже на чуждите 
специалисти, куратори и селекционери 
както мобилни доказани фаворити на 
днешния български театър (повечето 
участващи и в основната селекция) като 
"Шинел" на театър "Кредо", "мъртвешки 
танц" на маргарита младенова, "лазар 
и иисус" на иван добчев, "Бит" на възкре-
сия вихърова, "Пухеният" и "Калигула" на 
Явор гърдев, "малка пиеса за детска стая" 
и "Приятнострашно" на галин стоев, 
така и широко ветрило от съвременен 
танц, физически театър, документален 
театър, пърформънс-инсталации, теа-
тър на средата, интерактивен танцов 
пърформънс. сред тях особено се откро-
яват пърформънс-инсталациите "Man eX 
Machina" и "ZooM in" на венелин Шуре-
лов, втората в изпълнение на виолета 
витанова, документалното представле-
ние "норд-ост" от торстен Бухщайнер на 
василена радева, танцовите спектакли 
"voiD" на виолета витанова и станислав 
генадиев, "36(more 4 less) на танцова ком-
пания "хетероподи", "ecorche" на миро-
слав Йорданов и валери миленков, пред-
ставлението в естетиката на театъра 
на средата "ноктюрно" на ирина дочева, 
огнян голев и светозар георгиев, танц-
инсталацията "насК" на дерида денс цен-
тър и хореографа живко желязков.
стремежът на програмата да отсее най-
доброто и въздействащото както от 
основното течение в съвременния българ-
ски театър, така и от новаторските по-
стижения и алтернативните театрал-

азарян в последните му спектакли "Чай-
ка", "три сестри" и "вишнева градина", 
"Калигула" на Явор гърдев, "Зимна приказ-
ка" на маргарита младенова, "в очакване 
на годо" и "Краят на играта" на лилия 
абаджиева, "нирвана" на иван добчев", 
"ричард iii" на Пламен марков. друга трай-
но присъстваща посока е авторският 
театър, представен от стефан москов 
с "Пътува одисей" и моноспектакъла на 
мая новоселска "едно малко радио","ооо. 
сънят на гогол" на маргарита младенова 
и иван добчев, "лазар и иисус" и "Завръ-
щане във витенберг" на иван добчев и 
"Български разкази" на мариус Куркински. 
своя постоянна ниша имат и спектакли-
те по съвременна българска, европейска 
и световна драматургия, сред които се 
откроява майсторската постановка на 
Явор гърдев на новата пиеса на едуард 
олби "Козата, или коя е силвия", както 
и сценичните реализации на маргарита 
младенова на "рицар на светия дух" от 
Боян Папазов и на Петър Кауков на "лю-
бов и пари" от денис Кели. 
основният акцент на българската селек-
ция в последните няколко фестивални 
издания обаче е върху две особено важни 
тенденции – утвърждаването на ново-
то драматургично писане и появата на 
най-младото режисьорско поколение. тук 
специално място заема селекцията от 2011 
г., която категорично е фокусирана върху 
младия български театър. Безспорните 
лидери в първия случай са двата силно въз-
действащи постдраматични спектакъла 
на галин стоев по пиесите на Яна Борисо-
ва "малка пиеса за детска стая" и "При-
ятнострашно", както и оригиналният 
експресивен прочит на маргарита младе-
нова на "апокалипсисът идва в 6 вечерта" 
от георги господинов. При представяне-
то на младите режисьори определено 
се открояват "Праехидно" на гергана 
димитрова, "Карнавал.com" на василена 
радева, "Под контрол" на младен алексиев 
и "Куклен дом" на Крис Шарков. 

Модулът "шоукейс", 
създаден през 2008 г., който показва най-
интересните като постижения в ут-
върдена естетика или като новаторски 
опити, но едновременно с това и мобилни 
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formances of interesting young Bulgarian 
directors abroad were an important focus. 
lasting impression have made The Birthday 
Party by harold pinter by the academy for 
theatre, radio, film and tv art, ljubljana 
University, slovenia and Antigone in Tech-
noland after sophocles by the Macedonian 
national theatre, directed by Galin stoev; 
Moon over the Horizon after chekhov’s plays 
and short stories by new theatre, riga, lat-
via, directed by ivan panteleev; The Tempest 
by adana state theatre, turkey, directed 
by Javor Gardev; The Story of the Eye, by 
theatre de la manufacture, nancy, france 
and concept for theatre, Bulgaria, directed 
by ivan stanev; Ataraxia, by Grand theatre, 
Groningen, the netherlands and sophien-
saele, Berlin, Germany, by choreographer 
and performer Galina Borisova; The Black 
Fleece by theorem programme and sfuma-
to theatre laboratory, directed by ivan Dob-
chev and Margarita Mladenova; Postcards 
to the 21st Century by arabesque Ballet and 
european travelling project 1999 – 2001; 
Comedy of Servants by festival D'avignon, 
theatre la filature and theatre la rose de 
vent, france, Bulgarian army theatre, la 
strada theatre, sofia, Bulgaria, directed by 
stefan Moskov.

selection of fine stagings after classical and 
modern texts has been another tendency 
in widening the scope of foreign perfor-
mances. andriy Zholdak’s impressive and 
original performance Hamlet. Dreams, a 
production of theatre taras shevchenko, 
Kharkiv, Ukraine as well as eduard Miller’s 
Miss Julie, a production of Mladinsko the-
atre, ljubljana, slovenia, niketi Kontouri’s 
Medea after euripides, a production of the 

the festival for the past fifteen years, several 
very impressive guest appearances by leading 
British companies and individual actors real-
ized with the assistance of the British council 
in sofia have had quite strong reverberations. 
some performances have made their way into 
the minds of spectators and theatre community 
never to be forgotten for their mastery, spirit of 
invention and technical skills such as And Noth-
ing but the Truth by v-tol Dance company and 
choreographer Mark Murphy; nigel charnock’s 
Human Being; The Trilogy by random Dance 
company, director and choreographer Wayne 
McGregor as well as the two marvelous minia-
tures by candoco Dance company made up of 
disabled dancers and choreographers Javier 
De frutos and Doug elkins. the swiss theatre 
companies, whose selection and participation 
is supported by pro helvetia swiss cultural pro-
gramme, have traditionally delivered strong 
performances. Dance troupes having toured 
all big world festivals have performed to huge 
success in varna: Linga (with A Train May al-
ways Hide Another One and Wrap me up I, 
choreography by Katarzyna Gdaniec and 
Marco cantalupo) and Drift (with Relache 
noir and Machine a sons, choreography by 
Beatrice Jaccard, peter schelling, Massimo 
Bertinelli, ivan Wolfe) as well as the troupe 
of Bulgarian-born dancer Krassen Krastev 
and Jozsef trefeli (with Real Life Wrong). 
Well received have also been the butoh per-
formance Sardine and Hot Wind by hisako 
horikawa from Japan, The Legend about 
the End of the World and Angel's Memories 
by Dah theatre from serbia, the solo-minia-
tures Flut and Herz.Kammern by Urs Dietrich 
from Germany, Margarita’s Song by senza 
tempo from spain.

since late 1990s, international theatre 
festival Varna Summer has also aimed at 
showing a broader programme of foreign 
performances while keeping its policy to 
present good examples of dance, physical 
and interdisciplinary theatre. thus, both Bul-
garian and guest performances have had 
the chance to place themselves in the con-
text of the main trends in contemporary the-
atre practice. in this respect, an important 
emphasis has been put on co-productions 
of Bulgarian troupes and individual actors 
with foreign companies as well as on per-

The Black Sea Oracle, siGna (Denmark)"Черноморският оракул", siGna (дания)
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елкинс. традиционно силно представяне 
на фестивала имат и швейцарските 
трупи, чиято селекция и участие са под-
помагани от Швейцарската културна 
фондация "Прохелвеция". с неизменен ус-
пех тук присъстват обиколилите всички 
големи фестивали танцови трупи "лин-
га" (със "скрито зад влака" и "опаковай 
ме") и "дрифт" (с "отпускане в черно" и 
"Звукова машина"), както и трупите на 
танцьора от български произход Красен 
Кръстев и на Йожеф трефели (с "real life 
wrong"). много добър прием получават 
и буто спектакълът "сардина и горещ 
вятър" на хисако хорикава от Япония, 
"легенда за края на света" и "спомени 
за ангели" на театър "дах" от сърбия, 
соло-миниатюрите "Прилив" и "сърдечна 
камера" на урс дитрих от германия,  "Пе-
сента на маргарита" на компания "сенза 
темпо" от испания. 
от края на 90-те, запазвайки политиката 
си на представяне на добри образци на 
танцов, физически и интердисциплинарен 
театър, мтф "варненско лято" се насочва 
и към показване на по-широка програма 
от чужди спектакли, чрез която както 
българският театър, така и гостуващи-
те представления да могат да огледат 
себе си в контекста на основните посо-
ки в съвременната сценична практика. 
важен акцент тук са коопродукциите на 
български трупи и отделни артисти с 
чужди формации, както и постановките 
на интересни млади български режисьо-
ри в чужбина. силно впечатление от тях 
оставят "рожден ден" от харолд Пинтър 
на академията за театрално изкуство 
в любляна, словения и "антигона в техно-
ленд" по софокъл на македонския нацио-
нален театър на галин стоев, "луна над 
хоризонта" по пиеси и разкази на Чехов на 
нов театър - рига, латвия на иван Пан-
телеев, "Бурята" на държавен театър - 
адана, турция на Явор гърдев, "история на 
окото" на театър "манифактур" - нанси, 
франция и Концепция за театър, България 
на иван станев, "атараксия" на грант 
театър, холандия и софиензеле - Берлин, 
германия на хореографа и изпълнителя 
галина Борисова, "Черното руно" на Про-
грама "теорем" и театрална работилница 
"сфумато" на иван добчев и маргарита 

ни форми, заедно с утвърдилата се през 
годините необходимост на варненската 
публика и театралната общност от 
фестивала, обяснява  големия зрителски 
интерес към него и препълнените зали.

Международната програма 
на мтф "варненско лято" включва 140 спек-
такъла на трупи от  36 страни от всички 
краища на света. Картината на чуждото 
участие в периода от 1997 г. до днес, през 
който фестивалът съществува като меж-
дународен, е пъстра и разнообразна, но в 
нея ясно се открояват три водещи стра-
тегии при подбора на представленията. 
в началото, както и при селекцията на 
български спектакли от този период, же-
ланието е да бъдат представени преди 
всичко театрални идеи, практики и жа-
нрове, непознати или малко разпростра-
нени в България, но със силно присъствие 
в съвременното сценично изкуство. така 
международният афиш е доминиран от 
представления в областта на съвремен-
ния танц и физическия театър. масирано-
то внасяне на тези много разпростране-
ни в европа, Канада и саЩ алтернативни 
жанрове предизвиква бурни реакции на 
одобрение и съпротива, но в крайна смет-
ка за няколко години формира трайни 
вкусове и навици за гледане и търсене на 
съвременен танцов театър във варнен-
ската публика. сред голямото количество 
танцови, физически и интердисциплинар-
ни представления, участвали на фестива-
ла през последните петнадесет години, 
особено силен отзвук и въздействие имат 
няколко много ярки гостувания на водещи 
британски трупи и индивидуални арти-
сти, осъществени с подкрепата на Бри-
тански съвет в софия. незабравими в съз-
нанието на зрителите и театралната 
общност остават със своето майстор-
ство, изобретателност и технически 
размах "и нищо друго освен истината" 
на v – tol данс Къмпани и хореографа марк 
мърфи, "Човешко същество" на найджъл 
Чарнок, "трилогията" на рандъм данс Към-
пани с режисьор и хореограф уейн макгре-
гър, както и двете великолепни миниатю-
ри на танцова компания "КандоКо", съста-
вена от хора в неравностойно положение 
и хореографите хайнер де фрутос и дък 
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the policy of extensive expansion of the 
programme of foreign performances has 
naturally lead to the intention to turn it into 
a serious international festival forum. the 
most recent editions’ ambition was to start 
showing the best productions that are rep-
resentative for today's european theatre 
events. this intention was convincingly car-
ried out in Varna Summer 2006 . its strong 
international programme did not only reaf-
firm its place in the group of the leading 
european festivals but also presented to 
Bulgarian audiences and theatre community 
some of contemporary theatre’s emblemat-
ic names and shows from the recent years. 
now, the programme is based on the idea 
to show different kinds of theatre reflecting 
the main tendency of our time: the quest for 
paths to each other, the pursuit to under-
stand and be understood in various cultures 
and contexts. it presents theatre genres that 
can transcend geographical and spiritual 
borders and be received by heterogeneous 
audiences: performances after classical 
texts, contemporary dance, interdisciplinary 
forms combining multimedia, environmen-
tal and location theatre and life acts, shows 
involving direct contact with spectators. 
the trend using the classics as a universal 
background for understanding has had the 
most powerful effect and has earned gen-
eral acclaim. it is outlined by Twelfth Night, 
directed by the world famous romanian 
director silviu purcarete; rehearsal. Ham-
let, directed by enrique Diaz, a production 
of Brazil’s cia dos atores, one of the most 
provocative companies recently invited to 
many festivals, and The Seagull, a produc-
tion of theatre Kretakor, hungary, directed 
by arpad schilling. 

the following festival editions have gone on 
to continue and further extend that strategy 
to date. their international programme has 
been made up of the most interesting and 
successful names and performances shap-
ing the profile of contemporary european 
theatre. among its strongest highlights 
are: Hey Girl by romeo castelluci with his 
incredible theatre of images, a production of 
societas raffaello sanzio, italy; alvis her-
mani’s Sonja, quite popular performance 
being a model of contemporary authentism, 

national theatre – athens, Greece, Jeanne 
d'Arc, script and direction by Mihai Maniutiu, 
a production of national theatre – Bucha-
rest, romania, vera sturm’s Timon of Ath-
ens, a production of Bremer shakespeare 
company, Germany, have all made lasting 
impression on spectators. an important step 
aiming to make a richer international bill is 
to show stagings of new drama texts accom-
panied by relevant educational and theo-
retical events in the parallel programme. 
some significant events have been the 
performance Mainstream by David Greig of 
suspect culture, Glasgow, UK as well as the 
renowned romanian director radu afrim’s 
performance of multi-award winning play  
Lucia Skates, written by the young lithu-
anian author laura sintija Černiauskaite. 

the pursuit to turn the festival into a place, 
where different current quests and tenden-
cies in today’s stage practice enter into a di-
alogue has been strongly manifested in the 
selection of original one-man shows, experi-
mental performances, and presentations 
of key 20-century figures and productions 
examining the boundaries of the contempo-
rary theatre language. Undoubtedly, one of 
the most important events in this part of the 
bill was Dies Irae by the Workcenter of Jerzy 
Grotowski and thomas richards, presented 
in Varna Summer 2004. the one-man show 
Voices, a production of national theatre – 

Gent, Belgium, famous for its participation 
in many prestigious festivals, directed by 
Johan simons in the striking performance 
delivered by Jeroen Willems, received great 
acclaim as well as O.A.P (Old Age Pensioner) 
by Ursula Martinez, UK. 

"Психоза 4:48", мтф "варненско лято"/ тр "сфумато"
4:48 Psychosis, itf "varna summer"/ tl "sfumato"
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Йохан симонс, национален театър – гент, 
Белгия в изключителното изпълнение на 
Йеруун уилямс, както и "Пенсионер по въз-
раст" на урсула мартинес от обединено-
то кралство.
Политиката на интензивно разширяване 
на програмата от чужди спектакли зако-
номерно довежда до намерението тя да 
добие облика на сериозен международен 
фестивален форум. водещото намере-
ние на последните издания е да започнат 
да показват преди всичко най-добрите и 
представителни за движенията в евро-
пейския театър в момента сценични съ-
бития. това намерение намира убедител-
ната си реализация във "варненско лято" 
2006. неговият много силен международен 
афиш не само естествено потвържда-
ва мястото му в групата на основните 
европейски фестивали днес, но и среща 
българските театрали и зрители с някол-
ко от емблематичните имена и заглавия 
на сцената от последните години. струк-
турирането на програмата от чужди 
спектакли сега е подчинено на идеята тя 
да покаже видове театър, отразяващ во-
дещата тенденция на нашето съвремие 
- търсенето на пътища един към друг, 
стремежа да разбираме и да бъдем раз-
бирани в различни култури и контексти. 
в нея са включени театрални жанрове, 
способни да пресичат географските и 
духовните граници, да бъдат приемани 
от разнородни аудитории - представле-
ния по класически текстове, съвременен 
танц, интердисциплинарни форми, съче-
таващи мултимедия, театър на средата 
и живо изпълнение, шоу, включващо пряк 
контакт със зрителите. от тях най-сил-
но въздействие и широко одобрение пре-
дизвиква линията на театъра, използващ 
класиката като универсална основа за 
разбиране. тя е очертана от "дванайста 
нощ" на световно известния румънски 
режисьор силвиу Пуркарете, "репетиция. 
хамлет" на една от най-провокативните 
и канени напоследък трупи - бразилската 
"Компаня дос аторес" с режисьор енрике 
диас и присъстващата в афиша на всички 
големи европейски фестивали след преми-
ерата си в края на 2003 г. "Чайка" на арпад 
Шилинг, театър "Кретакор", унгария. 
следващите издания на фестивала до 

младенова, "Пощенски картички към ххІ 
век" на Балет "арабеск" и "европейски пъ-
туващ проект 1999-2001", "Комедия на слу-
гите" на театрален фестивал "авиньон", 
театър "филатюр" и театър "роз дьо ван", 
франция, театър "Българска армия" и теа-
тър "ла страда" на стефан москов. 
друга водеща тенденция при разширява-
нето на кръга от чужди спектакли е под-
борът на ярки реализации на класически 
и модерни текстове. тук много силен от-
звук получава  въздействащият и оригина-
лен спектакъл на андрий жолдак "хамлет. 
сънища",  театър "тарас Шевченко" - хар-
ков, украйна, както и "госпожица юлия" на 
едуард милер, театър "младинско" - любля-
на, словения, "медея" от еврипид на нике-
ти Контури,  нацинален театър - атина, 
гърция,  "жана д‘арк", сценарий и режису-
ра на михай манутию, нацианален теа-
тър - Букурещ, румъния, "тимон атински" 
на вера Щурм, Бремер Шекспир Къмпани, 
германия. важна посока в изграждането 
на по-богат международен афиш също 
е показването на постановки на нови 
драматургични текстове, допълнено с це-
ленасочени образователни и теоретични 
прояви в паралелната програма. едно от 
значимите събития тук е спектакълът 
"традиционно" от дейвид грег на съспект 
Калчър, глазгоу, великобритания, както 
и постановката на известния румънски 
режисьор раду африм на много награжда-
ваната пиеса "лучия се пързала по леда" 
на младата литовска авторка лаура син-
тия Черниаускайте. стремежът фести-
валът да се превърне в място, където се 
срещат и влизат в диалог актуалните 
търсения и тенденции в днешната сце-
нична практика особено силно се проявява 
и в селекцията на оригинални авторски 
представления, експериментални опити 
и презентации на ключови за театъра на 
хх век фигури и спектакли, изследващи 
границите на съвременния сценичен език. 
Безспорно най-яркото събитие в тази 
част на фестивалния афиш е предста-
влението на Центъра на Йежи гротовски 
и томас ричардс "Dies irae" ("Божи гняв"), 
показано на "варненско лято" 2004. силен 
отзвук получава и известният с участи-
ето си в много престижни фестивали 
моноспектакъл "гласове" на режисьора 
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ent arts and social contexts in the countries 
along the Black sea coast as well as one of 
open space discussions, a part of the Brit-
ish council’s creative collaboration project 
carried out with partners from 17 european 
countries. 

By launching in 2007 the World theatre in 
sofia programme showing most of person-
alities and performances that are represen-
tative of today’s theatre in sofia, the festival 
has opened to a major part of Bulgarian 
audience and theatre community because 
it now takes place at stages in Bulgaria’s 
two largest cities. in 2011, another large-
scale initiative was added to the interna-
tional programme. thanks to the coopera-
tion among the British council, cinema city, 
World theatre in sofia programme of itf 
Varna Summer and the sofia Municipality, 
Bulgaria joined nt live, the global project 
of the royal national theatre in london, 
launched in 2009 in order to live broadcast 
the performances of the top British stage 
via satellite in different countries around 
the world at the same time when they are 
delivered to london spectators. the first 
four performances of the royal national 
theatre in london were live broadcast in 
sofia and garnered spectacular attention. 
on 5 December 2011, for the first time the 
sofia spectators became part of the huge 
audience of the premiere of the new British 
play Collaborators by John hodge, a strong 
political piece about stalin-era repression 
against Bulgakov. then Bulgarian audience 
was introduced to a new drama text, Travel-
ling Light by nicholas Wright followed by the 
bold reading of shakespeare’s The Comedy 
of Errors by Dominic cooke in the spirit of 
urban authentism and the masterful clas-
sic staging of Mistakes of a Night by oliver 
Goldsmith.  

The scope of festival’s parallel programme 
has increasingly expanded over the years. 
today it covers an impressive amount of ini-
tiatives and activities adding up to its image 
of a place for theatre celebration and fruit-
ful work meetings. having first appeared 
in 1995 as a modest module with a single 
event (discussion of Bulgarian performances 
in the bill) for the past fifteen years it has 

a production of new theatre, riga, latvia; 
lithuanian oskaras Korshunovas’s Romeo 
and Juliet, Declan Donnellan’s Andromaque, 
a production of c. i. c. t. / théâtre Des 
Bouffes Du nord, paris, france; Galin stoev’s 
Life is a Dream, a production of théâtre de 
la place, liège, Belgium; radu afrim’s The 
Avalanche, a production of the national the-
atre, Bucharest, romania; the impressive 
solo performances Shylock, directed by Gar-
rett armstrong and Shakespeare’s Villains, 
directed by steven Burkoff, UK; Philoctetes, 
directed by Dimiter Gotscheff who also de-
buted as an actor (volksbühne, Berlin) as 
well as Diary of a Madman and Consider 
the Lobster by the exceptional actor samuel 
finzi made at Deutsches theater and volks-
bühne, Berlin. the festival continued to pres-
ent some of 20-century theatre legends such 
as peter Brook with his performance The 
Grand Inquisitor based on Dostoyevsky, a 
production of c. i. c. t. / théâtre Des Bouffes 
Du nord, paris, france and eugenio Barba’s 
Salt, a production of odin theatre, Den-
mark. contemporary dance has also been 
represented by some of the leading names 
and strong performances. Rankefod by the 
renowned choreographer and performer 
Kitt Johnson and Grasping the Floor with the 
Back of My Head by Mute company, Den-
mark earned great success. the masterful 
documentary theatre of rabih Mroué from 
lebanon with his Looking for a Missing Em-
ployee and Hotel Methuselah, a wonderful 
example of the increasingly popular devised 
theatre by UK’s theatre company imitating 
the Dog have made a lasting impression. 
some well-selected, diverse installations 
and performances have also found their 
wide audience of all ages, e.g. Black Sea 
Oracle by siGna company, Denmark and 
3D video installation Stereoscopic Trilogy by 
Billy cowie, UK stand out among them as 
quite inventive and effective pieces.  

it has become a common festival practice 
for the past years to host various significant 
international theatre projects, forums and 
events. here is important the inclusion of 
seas coastal platform, a part of the Black/
north seas project by intercult, sweden 
(supported by the european commission) 
whose aim is to find links between differ-
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та "Черноморският оракул" на Компания 
"siGna" от дания и 3D видео инсталаци-
ята "стереоскопична трилогия" на Били 
Кауи от обединеното Кралство. 
обичайна практика за фестивала през 
последните години става и предоставя-
нето на домакинство на различни значи-
ми международни театрални проекти, 
форуми и събития. особено важно място 
тук заема включването в програмата 
на платформата "seas coastal" – част 
от проекта Black/north seas на intercult, 
Швеция (с подкрепата на еК), който тър-
си връзките между различните изкуства 
и социалните контексти в страните по 
крайбрежието на  северно и Черно море, 
както и на една от поредицата дискусии 
"отворено пространство" – част от 
проекта на Британски съвет "творчески 
сътрудничества", осъществяван с парт-
ньори от 17 европейски държави. 
със създаването през 2007 г. на програма-
та "световен театър в софия", която 
показва повечето от изброените пред-
ставителни за днешния театър лично-
сти и спектакли и в столицата, фести-
валът приобщава вече огромна част от 
българската публика и театрална общ-
ност, доколкото се случва на сцените на 
двата най-големи града в страната. През 
2011 г. международният афиш е обога-
тен  с още една мащабна инициатива. 
Благодарение на партньорството между 
Британски съвет, cinema city, Програ-
ма "световен театър в софия" на мтф 
"варненско лято" и столична община, 
България се присъединява към глобалния 
проект на националния театър в лондон 
nt live ("national theatre live"), започнал 
през 2009 г. и състоящ се в сателитно 
излъчване на постановките на първата 
британска сцена в стотици киносалони 
в различни страни по света едновремен-
но с показването им пред лондонските 
зрители. Първите четири  постановки 
на лондонския национален театър, излъ-
чени "на живо" в софия преминават при 
изключителен интерес. на 5 декември 2011 
г. столичната публика за първи път става 
част от многохилядната аудитория на 
премиерата на новата британска пиеса 
"сътрудници"– силен политически текст 
на джон ходж за репресиите над Булгаков 

днес продължават и разширяват тази 
програмна стратегия. техният между-
народен афиш е изграден от някои от 
най-интересните и успешни имена и за-
главия, очертаващи профила на съвремен-
ния европейски театър. сред неговите 
най-силни акценти са ромео Кастелучи и 
неговият невероятен театър на обра-
зите с "хей, момиче",  сосиетас рафаело 
санцио, италия,  алвис херманис с много 
популярния си спектакъл–образец на съ-
временен автентизъм "соня", нов теа-
тър – рига, латвия, оскарас Коршуновас с 
"ромео и жулиета", литва, деклан доне-
лан с "андромаха", c. i. c. t. / театър Буф 
дьо нор – Париж, франция,  галин стоев с 
"животът е сън", театр де ла Плас – лиеж, 
Белгия, раду африм с "лавината", нацио-
нален театър – Букурещ, румъния, ярките 
моноспектакли "Шейлок" на гарет армс-
тронг и "Злодеите на Шекспир" на сти-
вън Бъркоф от обединеното кралство, 
"филоктет" на димитър гочев, който за 
първи път се представя и като изпълни-
тел (фолксбюне – Берлин), както и "днев-
никът на един луд" и "относно омара" 
на изключителния актьор самуел финци, 
създадени в "дойчес театър" и фолксбю-
не – Берлин, германия. фестивалът про-
дължава да представя и легендите на те-
атъра на хх век. сега това са Питър Брук 
с "великият инквизитор" по достоевски, 
c. i. c. t. / театър Буф дьо нор – Париж, 
франция и еуженио Барба със "сол", один 
театър, дания. съвременният танц също 
е представен от водещи имена и силни 
спектакли. Безспорен успех завоюват 
известната хореографка и изпълнителка 
Кит джонсън с "ranKefoD (ракообразно)" 
и Компания "мют" с "да докоснеш пода 
с глава" от дания. силно впечатление 
оставят и майсторският документален 
театър на раби мруе от ливан с "в тър-
сене на изчезналия служител" и чудесният 
образец на набиращия все повече скорост 
днес дивайзинг театър с "хотел мату-
сал" на трупата "имитейтинг дъ дог" от 
обединеното кралство. добре подбрани-
те разнообразни инсталации и пърфор-
манси също намират своя широка аудито-
рия от всички възрасти. сред тях като 
особено изобретателни и въздействащи 
се открояват пърформънс-инсталация-
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playwrights and the representatives of the 
royal court elyse Dodjson (associated Direc-
tor of royal court theatre), Mary peat (di-
rector), sarah Kane (playwright) in 1998, left 
lasting traces in the memory and creative 
experience of participants and spectators 
alike. this success was followed by another 
workshop on new drama writing Drama 
and Stage New Forms of Interaction in 2000, 
conducted by the British playwright Martin 
crimp and the director Katie Mitchel. other 
workshops with strong resonance were 
New Techniques of Movement: Feldenkreis, 
conducted by Kristoph Berger (switzerland) 
and vazkressia viharova (Bulgaria); Bodies 
Beyond Everyday Life, conducted by rob list 
(the netherlands); Bodies and Time, moder-
ated by vazkressia viharova and Zarko Uzu-
nov; Dream as an Ecstatic Model of Living, 
Technique of the Dream Hunters and Human, 
All Too Human, moderated by Margarita 
Mladenova and ivan Dobchev; Actor-Space-
Spectator, conducted by Barry edwards (UK); 
Theatre and Anthropology, lecturer: prof. 
Michel nebenzahl (france); Writing for the 
Space Stage: Visualizing the Play, moderator 
Gabriel Gbadamosi (UK). Well received and 
sought-after were the educational seminars 
Modernism in Bulgarian Literature with lec-
turers Boyko penchev and Georgi Gospodi-
nov and Theory and Practice of Marketing, 
lecturer Dick hendriks (the netherlands). 
the conversations with some emblematic 
Bulgarian and foreign directors and actors 
such as Dimiter Gotscheff, samuel finzi, Jo-
sef Bierbichler, yosif sarchadjiev have also 
had strong resonance.  
the initiatives related to festival’s efforts to 
operate also as a market for performances, 
recognized and debuting actors, directors 
and companies have been a crucial part of 
the parallel programme as leading place in 
it have the annual presentations of direc-
tors' projects, fragments of performances 
by students graduating from the national 
academy of theatre and film arts and the 
theatre Department of the new Bulgarian 
University as well as theatre schools from 
abroad (such as the University of chicago, 
illinois and the Department of theatre arts 
at the University of towson, Maryland, Usa). 
among the numerous other events in the 
parallel programme are: specially invited 

expanded into a couple of well-established 
components supplemented by new events 
from time to time.

among the main components shaping the 
parallel programme an essential place has 
the large-scaled programme of interna-
tional conferences, theoretical discussions, 
seminars on key problems of contemporary 
theatre as well as critical debates on the 
festival programme and Bulgarian theatre. 
some of the international and national con-
ferences that have been quite important for 
the understanding of the theatre situation of 
the day and for the inclusion of theoretical 
ideas into the stage practices were: the-
atre as a phenomenon in european cultural 
history (1997), Drama, theatre, Media (1998), 
theatre and town: towards a new attitude 
(1999), the theatre practice at the end of the 
1990s (1999) theatre on the Borderline (2000), 
ritual – theatre – ritual (2001), cultural 
Bridges – theatre in regions/situations of 
conflicts (2002), performing arts sector – 
european horizons (2005), the classics: the 
Universal theatrical code (2006), contempo-
rary Drama in Different european theatres. 
the role and the challenges of the transla-
tion for theatre (2006), theatre transcend-
ing the Boundaries and theatre rediscover-
ing the town (2007), Global crisis and arts: 
possible solutions (2009), theatre Beyond 
local stages and Bulgarian theatre net-
work: prospects for Development (2010), the-
atre practice in the first Decade of the 21st 
century (2011). the seminars have tradition-
ally generated strong interest; prominent 
among them for their significant practical 
impact were theatre festivals into the con-
text of changing europe (1997), festivals and 
routes (1999) and new european standards 
in stage technique (2008).  

educational forms and initiatives have con-
siderable share in the parallel programme. 
numerous creative ateliers, presentations, 
workshops, educational seminars and 
laboratory demonstrations have crowded 
all vacant halls and spaces at any time. the 
young playwrights workshop, organized 
by the royal court theatre – london, the 
Bulgarian theatre association and the Brit-
ish council as a meeting of young Bulgarian 
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преоткриващ града" (2007), "глобалната 
криза и изкуствата. възможни решения" 
(2009), "театърът отвъд локалните сцени" 
и "Българската театрална мрежа. Перс-
пективи за развитие" (2010), "театрална-
та практика през първото десетилетие 
на XXi век" (2011). традиционно силен инте-
рес предизвикват и работните семинари, 
между които с важно практическо въз-
действие се открояват "театралните 
фестивали в контекста на променяща се 
европа" (1997), "фестивали и маршрути" 
(1999) и "новите европейски стандрати в 
сценичната техника" (2008). 
много голямо място в паралелната про-
грама е отделено на образователните 
форми и инициативи. огромен брой твор-
чески ателиета, презентации, уъркшопи, 
обучителни семинари и работни демон-
страции запълват всеки миг и всички 
свободни от представления зали и прос-
транства на фестивала. сред тях особе-
но ярка следа в спомените и творческия 
опит на участниците и присъстващите 
оставя уъркшопът "млади драматурзи", 
организиран от роял Корт тиътър - лон-
дон, Българска асоциация за театър и Бри-
тански съвет в софия като работна сре-
ща на млади български драматурзи и пред-
ставителите на роял Корт елиз додсън, 
мери Пийт и сара Кейн (1998). успехът му 
е последван през 2000 г. от друг уъркшоп 
по ново драматургично писане "драма и 
сцена – нови форми на взаимодействие" 
с британския драматург мартин Кримп 
и режисьора Кати мичъл. много силен от-
звук имат и уъркшопите "нови техники 
на движението: фелденкрайс" с водещи 
Кристоф Бергер (Швейцария) и възкресия 
вихърова; "тела извън ежедневието" с во-
дещ роб лист (холандия); "тела и време" с 
водещи възкресия вихърова и Зарко узунов; 
"сънят като екстатичен модел на живе-
енето", "техника на ловците на сънища" 
и "Човешко, твърде човешко" с водещи 
маргарита младенова и иван добчев; 
"актьор-пространство-зрител" с водещ 
Бари едуардс (великобритания); "театър 
и антропология" с водещ проф. мишел 
небенцал (франция); "Писане за сцена - ви-
зуализиране на текста" с водещ габриел 
гбадамоси (великобритания). търсени и до-
бре посетени са и образователния модул 

по времето на сталин. след това отново 
се срещна с нов драматургичен текст - 
"Проблясъци" на никълъс райт, последван 
от дръзкия прочит в духа на урбанистич-
ния автентизъм на режисьора доминик 
Кук на Шекспировата "Комедия от греш-
ки" и от майсторската класическа поста-
новка на комедията на оливър голдсмит 
"грешките на нощта". 

границите на паралелната програма
на фестивала през годините все пове-
че се разширяват, за да обхванат днес 
респектиращ кръг от инициативи и дей-
ности, доизграждащи образа му на теа-
трален празник и място за продуктивни 
работни срещи. Появила се за първи път в 
изданието от 1995 г. като скромен модул, 
включващ една-единствена проява – об-
съждането на включените в афиша бъл-
гарски спектакли, през последните пет-
надесет години тя се разгръща в няколко 
трайно утвърдили се компонента, които 
периодично се допълват от нови събития. 
сред основните компоненти, оформящи 
облика на паралелния афиш, съществено 
място заема мащабна програма от меж-
дународни конференции, теоретични дис-
кусии и работни семинари върху ключови 
въпроси на съвременния театър, както и 
от критически обсъждания и дебати върху 
фестивалната програма и българското 
сценично изкуство. важно значение за ос-
мислянето на актуалната театрална си-
туация и включването на теоретичните 
идеи в сценичната практика изиграват 
проведените в рамките на фестивала 
международни и национални конференции 
"театърът като феномен в културната 
история на европа" (1997), "драма, театър, 
медии" (1998), "фестивалът и градът": "те-
атърът и градът – едно ново отношение" 
(1999), "театралната практика в края на 90-
те" (1999), "театърът на границите" (2000), 
"ритуал – театър – ритуал" (2001), "Кул-
турни мостове – театърът в райони / си-
туации на конфликти" (2002), "сценичните 
изкуства – европейски хоризонти" (2005), 
"Класиката: универсалният театрален 
код" и "съвременната драматургия в ев-
ропейските театри. Предизвикателства-
та на театралния превод" (2006), "театъ-
рът: пресичащ границите" и "театърът 
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and get all passers-by, guests and tourists 
involved in the festival atmosphere. street 
performances are most commonly deliv-
ered by troupes from poland, UK, the czech 
republic, italy. their outdoor shows of fire 
juggling, acrobatic numbers, stilts balanc-
ing, clowning and light effects in the square 
in front of Drama theatre – varna have not 
only attracted numerous spectators but 
also inspired followers. for the ten days of 
the festival the open space around the two 
theatre buildings   hosting the official pro-
gramme’s events are transformed into a 
colourful performance around the clock. 

Many more pages are needed to give a 
comprehensive account tracing out the long 
way of multiple directions the international 
theatre festival Varna Summer has come to 
date. in summary, it looks as follows: for 20 
years international theatre festival Varna 
Summer has consistently and decisively 
established itself as one of the recognized 
places for intensive theatre dialogue on eu-
rope’s theatre map.

kamelia nikolova

performances, host theatres’ performances, 
exhibitions of works of art and scenogra-
phy, student actions and performances, 
presentations of theatre books and maga-
zines, screenings of films about key figures 
of contemporary european theatre such as 
ariane Mnouchkine and peter Brook. among 
them stand out Forward motion, a collec-
tion of dance films of the British council and 
south east Dance, UK and the documentary 
Pina (Germany/france). special emphasis 
has been placed on theatre concerts; some 
memorable examples of them are: Blue in 
the Blue. Gershwin, a production of theatre 
Jazz Band Germany-Bulgaria, directed by 
stefan Moskov with the participation of Maya 
novoselska and samuel finzi; The Wall, a pro-
duction of the state philharmonic society & 
opera, varna and Giessen theatre, Germa-
ny; concert-happening by hristo Mutafchiev 
and friends from the pop-rock band B.t.r.; 
Canzoni per Laura, a theatre concert based 
on petrarca's Triumphis Mortis, a production 
of the royal Dramatic theatre of stockholm, 
sweden; stefan valdobrev and the national 
team, acoustic trio 3000 by veselin Koychev, 
ivan lechev and tsvetan nedyalkov, yildiz 
ibrahimova and varna chamber orches-
tra conducted by Gancho Ganchev, Clown’s 
Song by Milcho leviev. 

in 2002, an important new initiative was 
launched within the parallel events: the pro-
gramme to produce festival’s own perfor-
mances and participate in co-productions. 
some of the most interesting and innovative 
performances for the past decade in Bul-
garia were created within its framework: Ar-
chaeology of Dreaming, after ivan viripaev's 
play Dreams, directed by Galin stoev and 
4:48 Psychosis by sarah Kane, directed by 
Desislava shpatova, cast: snezhina petrova 
and ivo Dimchev (in collaboration with sfu-
mato theatre laboratory) as well as the co-
production with the national theatre "ivan 
vazov": vazkressia viharova’s The House of 
Bernarda Alba by f. G. lorca of (2006), star-
ring tsvetana Maneva in the leading role.

the festival has already established a tradi-
tion of presenting street performances as 
an integral part of the parallel programme 
aiming to "open up" theatres to citizens 
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та на клоуна" на милчо левиев. 
важно ново събитие сред паралелните 
прояви на фестивала е стартирането 
през 2002 г. на програмата му за продуци-
ране на собствени спектакли и участие 
в ко-продукции. Благодарение на нея се 
появават едни от най-интересните и 
иновативни представления през послед-
ното десетилетие у нас – "археология 
на сънуването" по пиесата "сънища" от 
иван вирипаев на галин стоев  и  "Психоза 
4:48" от сара Кейн на десислава Шпато-
ва със снежина Петрова и иво димчев (в 
сътрудничество с тр "сфумато"), как-
то и съвместната продукция с народния 
театър "домът на Бернарда алба" от  ф. 
г. лорка на възкресия вихърова с Цвeтана 
манева в главната роля.  
вече по традиция като съставна част от 
паралелната програма всяка година фес-
тивалът предлага и улични спектакли, ко-
ито да "отворят" салоните към града, да 
включат всички – случайно преминаващи, 
гости и туристи, в атмосферата на те-
атралния празник. тази функция най-често 
изпълняват трупи от Полша, великобри-
тания, Чехия, италия. техните предста-
вления, изградени върху жонглирането 
с огън, акробатиката и балансирането 
на кокили, клоунадата и светлинните 
ефекти,  и представени на площада пред 
варненския театър, не само бързо на-
трупват около себе си многобройна ауди-
тория, но и създават свои последователи. 
За десетте дни на фестивала простран-
ствата около двете сгради на театъра, 
където протичат събитията от офици-
алната програма, се превръщат в пъстър 
денонощен спектакъл. 
За да бъде изчерпателно проследен мно-
гопосочният и наситен път, извървян 
от варненския театрален фестивал до 
днес, са необходими още много страници. 
обобщен накратко той обаче изглежда 
така: за 20 години мтф "варненско лято" 
последователно и категорично се утвър-
ди като едно от местата за интензивен 
културен диалог върху театралната кар-
та на европа.

камелия николова

"модернизмът в българската литерату-
ра" с лектори Бойко Пенчев и георги госпо-
динов и семинара за театрални мениджъ-
ри "теория и практика на маркетинга" с 
лектор дик хендрикс (холандия). силен от-
звук имат и творческите разговори с ем-
блематични български и чужди режисьори 
и актьори – димитър гочев, самуел финци, 
Йозеф Бирбихлер, Йосиф сърчаджиев. 
съществена роля в паралелната програма 
имат и инициативите, свързани с усилие-
то на фестивала все повече да функцио-
нира и като театрална борса на спекта-
кли, утвърдени личности и дебютиращи 
артисти,  режисьори и трупи. тук водещо 
място заемат ежегодните представя-
ния на режисьорски проекти и откъси от 
спектакли на завършващи студенти от 
натфиЗ и театралния департамент на 
нБу, като и от театрални училища от 
чужбина (университета в Чикаго, илиноис 
и театралния департамент към универ-
ситета в таусън, мериленд, саЩ). сред 
множеството други прояви, включени в 
паралелния афиш са специално поканени 
спектакли, спектакли на театрите-до-
макини, сценографски и художествени из-
ложби, студентски акции и пърформанси, 
представяне на театрални книги и спи-
сания, прожекции на филми за ключови за 
съвременния европейски театър фигури 
като ариан мнушкин и Питър Брук.  сред 
тях се откроява колекцията от танцови 
филми на Британски съвет и south east 
Dance – великобритания "форуърд мо-
уШън" и документалният филм "Пина" 
(германия/франция). специален акцент е 
поставен върху театралните концерти, 
сред които ярък спомен оставят "синьо 
в синьото. гершуин" с участието на мая 
новоселска и самуел финци, режисьор сте-
фан москов, театрален джаз бенд герма-
ния - България; "стената" на оперно-фил-
хармонично дружество - варна и театър 
"гисен", германия; "христо мутафчиев с 
приятели от Б.т.р.", "Песни за лаура" по 
"triumphis Mortis’ от франческо Петрар-
ка, Кралски театър - стокхолм, Швеция, 
"стефан вълдобрев и националният от-
бор", "акустично трио 3000" на веселин 
Койчев, иван лечев и Цветан недялков, 
Йълдъз ибрахимова и варненски камерен 
оркестър с диригент ганчо ганчев, "Песен-
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