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A LOO K INSI D E

A LOOK INSIDE

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 competition (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 organizations, and in April 1993 the Bulgarian Theatre
Association (BAT) was registered as a nongovernmental, 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 Bulgarian 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 programme 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 director, 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 дългогодишни традиции: музикален фестивал
от 1926 г., балетен конкурс от 1964 г., джаз
и фолклорен фестивали от 1992 г.
Първото издание на театралния фестивал е през юни 1993 г. Той се ражда като
инициатива през септември 1992 г. на
ръководствата на Община Варна, Министерство на културата, Съюза на артистите 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 подписват 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 Министерство на културата стават съорганизатори 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 Константинов.
Първите издания на фестивала представляват подбор на най-успешните български 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 множество театри, които сами организират своето гостуване във Варна.

8

A LOO K INSI D E

a real international forum and that a work environment be set up in the form of workshops,
exhibitions, conferences, seminars, etc. accompanying the presenting of performances.
In its subsequent editions the festival changed
its artistic profile and was gradually recognized as a prestigious international event.
In 2004, the International Theatre Festival Varna Summer Foundation was established with
its Board of Trustees made up of Tsvetana Maneva, 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 number of spaces as traditional host venues, Drama Theatre – Varna and State Puppet Theatre–
Varna, were joined by Varna’s Festival and
Congress Centre, Varna City Art Gallery, Graffit 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 (information policy), Georgi Toshev (press attaché), Zornitsa Kamenova (media coordinator)
as well as its permanent partners: America for
Bulgaria Foundation, Sofia Municipality, Art Office, 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 performances 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 Warsaw, Poland and Sarajevo, Bosnia and Herzegovina); 4.48 Psychosis by Sarah Kane, directed 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 performances Hashove by Ivan Vazov, directed by Alexan-
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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 programming centres in the country and abroad
in order to disseminate theatre production.
Over the past few years in its parallel programme have also participated renowned artists from other fields such as dance, music, cinema, 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 challenge for festival’s future development as a
space for creative dialogue, cultural cooperation and new artistic discoveries.
Nikolay Iordanov
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След 1995 г. в структурата на ръководството на БАТ се въвеждат длъжностите
артистичен и изпълнителен директор.
За такива са избрани актрисата Цветана Манева и театроведът Николай
Йорданов. Те предлагат като програма
реалното превръщане на фестивала в
международен форум, както и създаването на работна среда около показването
на спектаклите под формата на уъркшопи, изложби, конференции, семинари и
др. През следващите издания фестивалът променя своя художествен профил и
постепенно се налага като престижна
международна проява.

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" фестивалът 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).

През 2004 г. се учредява Фондация "Международен театрален фестивал "Варненско
лято" с членове на управителния съвет
Цветана Манева (актриса), Николай Йорданов (театровед) и Асен Терзиев (театровед), която поема основните организационни функции по фестивала, като се
запазва статутът на неговите традиционни 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 привлечени 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 международната селекция и теоретичните
модули), Румяна Николова (координатор
проекти), Ангелина Георгиева (информационна политика), Георги Тошев (пресаташе) Зорница Каменова (координатор
медии); както и на неговите постоянни
партньори: Фондация "Америка за България", Столична община, "Арт офис", Сдружение "Антракт" и др.

Международният театрален фестивал
"Варненско лято" си сътрудничи с други
фестивали и програмиращи центрове в
страната и чужбина с цел разпространението на театралната продукция. През
последните няколко години в съпътстващата му програма участват и знаменити представители на други изкуства:
танц, музика, кино, литература, изобразително изкуство, фотография. По този
начин фестивалът се стреми да привлече
нови аудитории и да се превърне в съсредоточие на креативни енергии.

Общият брой на спектаклите във фестивалната програма за 20-те фестивални
години е 493, съпътствани от конференции, семинари, дискусии, изложби, концерти, филми, акции. Поканените чужди
постановки са общо 140 от 36 страни.

Двадесетгодишният юбилей е само поредното предизвикателство за бъдещото развитие на фестивала като пространство за творчески диалог, културно
сътрудничество и нови художествени
открития.
Николай Йорданов
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We keep going upward…
An inteview with Tsvetana Maneva

Mrs. Maneva, you and Nikolay Iordanov
were the initiators of the post-1996 reorganization of the International Theatre
Festival Varna Summer from national into
international. What motivated that step,
what did it mean back then in mid 1990s?
For me it was one of the conditions to get involved with the festival at all: the festival had
to make its step towards the world so that we
cease comparing ourselves just to ourselves.
In its initial years the festival was a centre for
Bulgarian theatre directors and a selection of
performances from the most recent season.
But it was my understanding that its mission
was much greater. It was clear that the world
was opening up and theatre had to open up,
too. I did not expect that that idea would be
accepted that soon in those years of transition
when the problems were really hard. Nikolay
Iordanov and me both possessed that readiness. He had some specific ideas and firsthand impressions of international festivals
and performances. On the other hand, it was
precisely in that period in mid 1990s when the
"young" showed up in Bulgarian theatre who
could, by then, use their freedom to choose
and market their new quests by making some
very interesting productions. They were full
of the energy of something long awaited and
desired and had the opportunity to do it. They
had to be noticed and find their place outside the country. Thus we had to transform
the festival into a place attracting international experts and programmers. The festival
framework of Varna Summer already existed
in Varna and the other festivals in it were already international. In that complex period I
hoped our culture would be seen as the country’s best ambassador across the world, and
the theatre, being a live art, is the most direct
ambassador.
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What has been decisive in festival’s development through the years?
Me and Nikolay Iordanov have trust in ourselves and to each other. In the course of time
we built up a work team of various qualities.
Our coordinator, Asen Terziev, brought in
young and new vigour and reflection about
theatre. Gradually, the institutions started to
believe us. The most important thing was, and
still is, to make one get it that what we have
achieved so far is done for those engaged in
theatre and those who go to see theatre. My
happiest day was when at a press-conference
a desire was voiced to have as many international performances as Bulgarian. Their
number gradually increased and they showed
mostly new forms and quests in performing
arts. This is precisely how theatrical culture is
stimulated – by keeping our ideas abreast of
the ideas of others and by provoking the curiosity of spectators. Now I would say that the
festival is going very well. We keep going up a
very steep path...
What is the festival’s significance in the
present-day cultural situation for you as its
artistic director?
Today, the significance of its presence is
increasingly appreciated, its sustainability
grows increasingly important. Nowadays, it is
a delicate cultural situation because theatre
gets more and more commercial. A phenomenon like the International Theatre Festival
Varna Summer is one of great importance
because it stands by the high aesthetic criteria
and, last but not least, the self-confidence due
to the achievements of the artists…

Продължаваме да вървим нагоре…
интервю с Цветана Манева

Г-жо Манева, заедно с Николай Йорданов
сте инициатори на преорганизирането след 1996 г. на театралния фестивал "Варненско лято" от национален в
международен. Кое мотивира тогава
тази крачка, какво означаваше тя в
средата на 90-те?
За мен това беше едно от условията въобще да се занимавам с фестивала – той
да направи своята крачка към света, за да
не се съизмерваме само помежду си. В началните си години фестивалът представляваше средище на български театрални
режисьори и селекция на постановки от
най-новия сезон. Но разбирането ми беше,
че мисията му е далеч по-голяма. Ясно
беше, че светът вече се отваря - трябваше и театърът да се отвори. Не очаквах,
че тази идея така бързо ще се приеме
точно в онези години на преход, когато
проблемите бяха много тежки. С Николай
Йорданов имахме тази готовност. Той
имаше конкретни идеи, както и директни
впечатления от международни фестивали и представления. От друга страна,
точно в онзи период в средата на 90-те
години в българския театър се появяваха
"младите", които вече можеха да ползват свободата си на избор и да пласират
новите си търсения, като даваха много
интересни резултати. Те бяха изпълнени с
енергията на нещо отдавна чакано и желано и имаха възможността да го направят. Трябваше да бъдат забелязани и да
намерят своето място извън страната.
Затова беше необходимо да превърнем
фестивала в място, което да привлича
международни специалисти и програматори. Във Варна вече съществуваше
фестивалната рамка "Варненско лято"
и останалите фестивали в нея вече бяха
международни. В онзи сложен период се надявах, че на културата ще се гледа като
на най-добрия посланик на страната ни по
света, а театърът като живо изкуство е
най-прекият...
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Какво беше определящо в развитието
на фестивала през годините?
С Николай Йорданов вярвахме в себе си и
един на друг. С времето се изгради работен екип с много качества. С координатора ни Асен Терзиев дойдоха млада
и нова енергия и рефлексия за театър.
Постепенно и институциите ни повярваха. Най-важното беше и е да се проумеее,
че това, което сме постигнали досега, се
прави за тези, които се занимават с театър, и за онези, които гледат театър.
Най-щастливият ми ден беше, когато на
една пресконференция се изказа желанието международните представления да
са колкото българските. Те постепенно
се увеличаваха, като показваха най-вече
нови форми и търсения в изпълнителските изкуства. Именно така се стимулира
театрална култура – като сверяваме
собствените си представи с другите и
се провокира любопитството на зрителите. Сега бих казала, че фестивалът се
развива много добре. Продължаваме да
вървим нагоре по един стръмен път...
В какво се състои значението на фестивала в днешната културна ситуация за Вас като негов артистичен
директор?
Днес все повече се оценява значимостта
на присъствието му, неговата устойчивост става все по-важна. Настоящата
културна ситуация е деликатна, тъй
като театърът става все по-комерсиален. Явление като Международния театрален фестивал "Варненско лято" е
от голямо значение, защото поддържа
високите естетически критерии, а не на
последно място и самочувствието с постигнатото от творците...
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The Mosaic of Festival Programme

The paradox of each festival is that it must
maintain a recognizable identity by means of
a programme that includes many and various
titles every year. For International Theatre Festival Varna Summer that paradox is resolved
by making clearly distinct festival modules.
In the beginning Theatre Festival Varna Summer started with the ambition to highlight the
most interesting achievements of the current
Bulgarian theatre season. What brings them
together is a common programme divided
in two – official and parallel, each of them entrusted to a different selector. By analogy with
numerous other theatre festivals across the
world having the same division the official programme emphasizes the artistic achievement
while the parallel (or off-programme) brings
together the remaining interesting events of
the theatre scene depending on selector’s
taste and under a selected umbrella topic. As
early as in 1994 and 1995 some international
productions occasionally made their way into
the bill. Over the following years the festival
gradually turned into an international theatre
forum with its main programme made up
of two distinct modules: Selected Bulgarian
Performances and Selected Foreign Performances, now titled International Selection. The
programming of the bill for the first module is
the task of a selector appointed by the General Meeting of the Bulgarian Theatre Association. The selection aims to bring into the focus
the most telling artistic creations of the Bulgarian stage. International Selection is a module
depending on a much complex programming
because it is made by a bigger team: that has
been an artistic director, an executive director, a chief coordinator, a festival board and a
network of advisors and associates visiting the
international theatre forums. The international
programme has a number of functions and
objectives but, in general, it aims to present innovative trends in worldwide theatre practice,
introduce contemporary theatre forms and
genres that are either unknown or underdeveloped in the context of Bulgarian theatre
(visual theatre, physical theatre, contemporary dance, performance art, etc.) as well as
implement an educational function by showing for the first time in the country live perfor-
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mances and screenings of some of the biggest
names in the history of world theatre from the
past decades.
Outside those two modules the festival
maintains an exceptionally rich parallel programme: performances shown outside the
final selection as well as events from other
arts of theatrical focus (concerts, exhibitions,
workshops, conferences, students’ productions, etc.). Over the years it has been arranged into different modules: Host theatre’s
performances, Specially-invited performances, Parallel Events, Children’s performances,
Street performances, etc.
Since 2008, International Theatre Festival Varna Summer, jointly with Art Office Foundation,
has been running a new permanent module,
Showcase, aiming mainly at international professionals who are guests of the Festival as the
productions presented in it are accompanied
by English translation. It presents small-scale
and mobile performances of high artistic quality that would be of interest for the international theatre exchange.
Since 2007, International Theatre Festival Varna
Summer, jointly with the Sofia Municipality,
has operated a parallel module in the city of
Sofia called World Theatre in Sofia, in which
some performances from the bill of the international programme are shown at different
theatres in Sofia. In 2011, within the framework
of that module, the festival, jointly with the
British Council, joined the NT live initiative
of the Royal National Theatre, London and
organized a live broadcasting of its premiere
performances.
Asen Terziev

Мозайката на фестивалния афиш

Парадоксът на всеки фестивал е, че
трябва да поддържа разпознаваема
идентичност посредством програмен
афиш, който включва множество и различни заглавия всяка година. За международния театрален фестивал "Варненско лято" разрешаването на този
парадокс е чрез изграждането на ясно
отличими програмни модули.
В началото театралният фестивал
"Варненско лято" започва с амбицията да
открои най-интересните постижения
от текущия български театрален сезон.
Обединява ги в общ афиш, разделен на
две програми – официална и паралелна, за
които отговарят двама различни селекционери. По аналогия на множество други
театрални фестивали по света със същото делене, официалната програма набляга
на художественото постижение, докато
паралелната (или off- програма) събира
останалите интересни събития от театралния пейзаж под общия знаменател
на избрана тема. Още през 1994 г. и 1995 г. в
програмата започват инцидентно да навлизат гостуващи международни продукции. През следващите години постепенно
фестивалът се превръща в международен
театрален форум, чиято основна програма се състои от два ясно откроими модула
– Селекционирани български спектакли и
Селекционирани чуждестранни спектакли, днес наречен Международна селекция.
Изготвянето на програмата по първия
модул е задача на селекционер, избиран от
Общото събрание на Българска асоциация
за театър. Селекцията цели да изведе на
фокус най-ярките художествени събития
от българската сцена. Международна селекция е модул, зависещ от доста по-сложно програмиране, поради което с неговото изготвяне се занимава по-голям екип
– артистичен директор, изпълнителен
директор, главен координатор и изградена в годините мрежа от съветници и сътрудници, посещаващи международните
театрални форуми. Функциите и задачите на международната програма са много,
но в най-общи линии тя се стреми да представя новаторските тенденции в светов-
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ната театрална практика, да въвежда
съвременни театрални форми и жанрове,
непознати или недоразвити в българския
театрален контекст (визуален театър,
физически театър, съвременен танц, пърформанс арт и др.), както и да изпълнява
образователна функция като показва за
първи път в страната спектакли на живо
или видео-прожекции на някои от големите имена в историята на световния театър от последните десетилетия.
Извън тези два основни модула фестивалът поддържа изключително богата паралелна програма: представления, останали
вън от основния афиш, както и събития
от другите изкуства, притежаващи театрален фокус (концерти, изложби, уъркшопи, конференции, студентски представления и др.). През годините тя бива подреждана в разнообразни модули – Спектакли на
театрите-домакини, Специално поканени
спектакли, Съпътстващи прояви, Спектакли за деца, Улични спектакли и др.
От 2008 г. съвместно с Фондация "Арт
офис" международният театрален
фестивал "Варненско лято" въвежда нов
постоянен модул – Шоукейс, който е насочен най-вече към международните професионалисти, гости на фестивала, а спектаклите в него са придружени с превод
на английски език. В него се представят
по-камерни и мобилни представления с високо художествено качество, които биха
представлявали интерес за международния театрален обмен.
От 2007 г. съвместно със Столична община, международният театрален фестивал "Варненско лято" развива и паралелен
модул в град София – Световен театър в
София, в който част от спекталите от
международната програма на фестивала се представят на различни театрални
сцени в столицата. През 2011 г. в рамките
на този модул и съвместно с Британски
съвет фестивалът се включва в инициативата на Кралския национален театър в
Лондон NT Live и организира в Синема
сити – София излъчване на живо на примиерните му спектакли.
Асен Терзиев
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Фестивалният афиш в числа
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Partners of International
Theatre Festival Varna Summer

to present mobile and communicative performances from the past theatre season to international guests.

Партньорите на Международен
театрален фестивал "Варненско лято"

Theatre Festival Varna Summer was conceived
in 1992 as a joint initiative of several theatres
and Varna’s local authorities. The idea was
immediately recognized by the state institution in charge of country’s cultural policy.
These facts determined the festival, at its very
outset, as a partners’ initiative. The initiators
have remained its permanent co-organizers
over the years of its evolution: the Ministry of
Culture has included the festival in its cultural
calendar, the Municipality of Varna has identified it as a priority cultural event of the city, the
Union of Bulgarian Actors has provided a permanent office for the festival at its Sofia headquarters, and Varna’s theatres and other cultural institutions have kindly hosted the invited
performances. The increasingly ambitious festival bill necessitated the establishment of the
International Theatre Festival Varna Summer
Foundation in 2004 whose special tasks are the
festival’s direct management, programming
and sustainable development over the years
to come.

Cooperation with foreign cultural centres in
Bulgaria plays a very important role in developing the international programme and
keeping it up-to-date. Since 1996, the British
Council has been a permanent partner of the
festival and has supported not only the organization of tours of individual performances
but also initiatives of a larger scale that are
educational in their nature and help build future collaborations. The contribution of Institut
Français, Goethe-Institut, Instituto Cervantes,
Hungarian Cultural Institute, Polish Institute,
the Embassies of Austria, Israel, etc. has been
decisive for the guest performances delivered
by foreign theatre companies. Some of the
invited foreign performances have also been
hosted in other Bulgarian cities in partnership
with festivals and cultural forums (Sofia, Russe,
Plovdiv, Burgas, etc.).

Идеята за театрален фестивал "Варненско лято" се ражда през 1992 г. като
съвместна инициатива на няколко театъра и на местните власти в град
Варна. Тя веднага бива разпозната от
държавната институция, отговаряща
за културната политика в страната.
Тези факти определят фестивала още
при създаването му като партньорска
инициатива. Инициаторите остават
постоянните му съорганизатори през
годините на неговото развитие: Министерство на културата включва фестивала в културния си календар, Община
Варна го разпознава като приоритетно културно събитие в града, Съюзът
на артистите в България предоставя
своето седалище в София за постоянен
фестивален офис, а театрите и други
културни институции в град Варна се
превръщат в любезни домакини на поканените представления. Все поамбициозната фестивална програма
налага учредяването на Фондация "Международен театрален фестивал "Варненско лято" през 2004 г., чиито задачи
са прякото управление, програмиране и
устойчиво развитие на фестивала през
следващите години.
От перспективата на 20-годишната биография е видно, че един от най-важните приоритети на фестивала е той да
бъде привлекателен, надежден, коректен и устойчив във времето партньор
за множество инициативи. Фестивалната програма дължи своето многообразие и непрекъснато разширяване на
сътрудничеството с много програми и
организации, съфинансирали отделни
събития. Устойчиви партньорства през
годините са реализирани с Център за
изкуства "Сорос" и Фондация "Отворено общество", Фондация "Про Хелвеция"
и Швейцарската културна програма в
България, Национален фонд "Култура"
и Държавен културен институт към
Министъра на външните работи. Последните три издания са подкрепени от
Фондация "Америка за България", която

From the perspective of its 20-year biography
it is clear that one of festival’s top priorities is
to be an attractive, upright and lasting partner for a number of initiatives. The variety and
constant expansion of festival bill are owed
to cooperation with many programmes and
organizations having co-funded individual
events. Over the years successful partnerships
have been implemented with Soros Centre
for the Arts and Open Society Foundation,
Pro Helvetia Foundation and Swiss Cultural
Programme in Bulgaria, the National Culture
Fund and the State Institute for Culture with
the Minister of Foreign Affairs. The last three
editions were supported by America For Bulgaria Foundation that has become a partner
of vital importance for the programming of
festival bill.
International Theatre Festival’s Varna Summer desire to promote Bulgarian theatre and
Art Office Foundation’s mission to support
dissemination of stage productions meet in
their joint project "Showcase Programme". In
that module the two organizations cooperate

The performances invited to Bulgaria have
been supported financially by Pro Helvetia
Foundation – Switzerland, Arts Council – Denmark, Wallonie-Bruxelles International and others. In 2008, the SEAS platform presenting several theatre productions from the North and
Black Sea countries was hosted thanks to the
cooperation with Intercult, Sweden. In 2010, an
exchange of Bulgarian and US theatre professionals was started jointly with the Center for
International Theatre Development, Baltimore,
USA and Drama League, New York, USA.
The parallel programme of workshops, seminars, concerts, project presentations, etc. is
implemented in cooperation with various
organizations. Support for such initiatives has
been received under EU programmes such
as PHARE, Kaleidoscope, Culture 2000; MATRA
Programme of the Kingdom of the Netherlands, "Communication Strategy for the Accession of Bulgaria to the European Union" of the
Bulgarian Ministry of Foreign Affairs.
Organization of conferences and theoretical discussions is carried out in partnership
with organizations such as Antrakt Association, the Institute of Art Studies at the Bulgarian Academy of Sciences, the Association of
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се превръща в структуроопределящ
партньор за изграждането на фестивалната програма.
Желанието на Международен театрален
фестивал "Варненско лято" да промотира българския театър и мисията на Фондация "Арт офис" да подпомага разпространението на сценична продукция се
срещат в съвместния проект Програма
"Шоукейс". В този модул двете организации си сътрудничат при представянето
пред международните гости на мобилни и
комуникативни представления от изминалия театрален сезон.
Изключително важна роля за развитието
на международната програма и за нейната актуалност имат сътрудничествата
с чуждите културни центрове в България.
От 1996 г. постоянен партньор на фестивала е Британски съвет, с чиято подкрепа са организирани не само турнета на
отделни спектакли, но и по-големи инициативи, имащи образователен характер и
изграждащи бъдещи колаборации. За реализирането на гастролите на чужди трупи решаващ принос са имали и Френски
институт, Гьоте-институт, Институт
Сервантес, Унгарски културен институт,
Полски институт, Австрийско посолство,
Посолство на Израел и др. Някои от поканените чужди спектакли са гостували и в
други български градове в партньорство
с фестивали и културни форуми (София,
Русе, Пловдив, Бургас и др.)
Финансова подкрепа на поканените в
България спектакли са оказвали Про Хелвеция – Швейцария, Артс кансъл – Дания,
Валония – Брюксел Интернешънъл и др.
През 2008 г. благодарение на сътрудничеството с "Интеркулт" – Швеция, бе
осъществено домакинство на платформата SEAS, включващо представяне на
няколко театрални продукции от страните около Северно и Черно морета. От
2010 г. съвместно с Центъра за международно театрално развитие – Балтимор,
САЩ и Драма лийг – Ню Йорк, САЩ започна
обмен между български и американски театрални професионалисти.
Паралелната програма от уъркшопи, семинари, изложби, концерти, представяне
на проекти и други се реализира в сътрудничество с различни организации. Подкре-
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State Institute of Culture with the
Minister of Foreign Affairs

И н с т и т у ц и о н а л н и п а р т н ь о р и и п а р т н ь о р с к и о р га н и з а ц и и

Държавен културен институт
към Министъра на външните рaботи
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Playwrights and Theatrologists with the Union
of Bulgarian Actors, Homo Ludens Foundation,
Bulgarian unit of International Organization of
Scenographers, Theatre Architects and Technicians (OISTAT) and others. Within the festival’s
framework every year the higher art schools –
the National Academy of Theatre and Film Art,
the New Bulgarian University and the National
Academy of Art – show their students’ performances or projects in progress. Students from
US theatre universities (Baltimore, New York
and Chicago) have attended the educational
modules as guests.
For 20 years International Theatre Festival
Varna Summer has become a network of partnerships and joint initiatives.
Rumyana Nikolova
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The Publications of International
Theatre Festival Varna Summer

The idea behind the International Theatre
Festival Varna Summer is not only to present
artistic productions from the field of performing arts but also to turn each of its editions
into a space for exchange and dissemination
of knowledge, ideas and experiences. To that
end, ever since its first years, the festival has
aimed to regularly develop parallel events
around the main modules of performances
such as professional discussions and educational programmes. Based on them the
festival has also started to engage in publishing. The larger and more representative
discussion forums, seminars and workshops
focusing on important subjects of the theory
and practice of performing arts and cultural
policy have been documented and gained
wider publicity in the form of book publications or in specialized periodicals. The first to
appear was the collection entitled "Theatre as
a Phenomenon in Europe’s Cultural History"
containing the proceedings from the Fifth
Summer Scientific Meeting Varna’97 held within the framework of ITF Varna Summer 1997. A
piece of undisputed scientific contribution, the
edition offered data unknown by then and a
number of theses and views on theatre’s role
in cultures from the Antiquity to the present.
The aspiration of the International Theatre
Festival Varna Summer to present leading
aesthetic trends is closely linked also to its aim
of being a platform for reflection on topical
and essential issues. Following that logic, the
critical seminar Theatre Criticism in Late 1990s
was held within the framework of ITF Varna
Summer 1999 that aimed to generalize and
rationalize what happened in theatre life after
the initial years of Bulgaria’s transition to democracy. The publication of festival proceedings (papers and discussions) is now a priceless document of the reflections of the then
theatre criticism and theory on that complex
decade and the new artistic processes in it. In
2005, the organizers of the forum decided to
respond to another topical challenge: the then
impending European Union’s enlargement. In
order to promote public debate over the country’s then upcoming EU accession and what it
meant for the sphere of culture, and, in par-

па за подобни инициативи са получавани
по програми на ЕС – "ФАР", "Калейдоскоп",
"Култура 2000", Програма МАТРА на Кралство Холандия, Програма "Комуникационна стратегия за присъединяване на
Р България към ЕС" на Министерство на
външните работи в България.
Организирането на конференции и теоретични дискусии се извършва в партньорство с организации като Сдружение
"Антракт", Институт за изследване на
изкуствата – БАН, Сдружение на драматурзите и театроведите към Съюза на
артистите в България, Фондация "Homo
Ludens", Български център на Международната организация на театралните
сценографи, архитекти и техници, и др.
Всяка година висшите училиша по изкуствата – Националната академия за театрално и филмово изкуство, Нов български
университет, Националната художествена академия – показват в рамките на фестивала спектакли или проекти в развитие
на своите студенти. Като гости в обучителните модули са присъствали студени
от театралните университети в САЩ –
от Балтимор, Ню Йорк и Чикаго.
За 20 години МТФ "Варненско лято" се превърна в мрежа от партньроства и съвместни инициативи.
Румяна Николова
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Публикациите на
Международен театрален фестивал
"Варненско лято"

Идеята на Международен театрален
фестивал "Варненско лято" е не само да
представя готови артистични продукции от сферата на изпълнителските
изкуства, но и всяко негово издание да се
превръща в пространство за обмен и разпространение на знание, идеи и опитности. За тази цел още в първите си години
фестивалът се насочва към регулярно
разработване на паралелни събития около
основните модули с представления като
професионални дискусии и обучителни
програми. Въз основа на тях той започва да реализира и издателска дейност.
По-мащабните и представителни дискусионни форуми, семинари и уъркшопи,
фокусирани върху значими теми от теорията и практиката на изпълнителските
изкуства и културна политика, се документират и достигат по-широка публичност, оформяйки се като публикация в
книжни издания или в специализираната
периодика. Първата от тях е сборникът
"Театърът като феномен в културната
история на Европа" с доклади от Пета
лятна научна среща Варна`97, провела се
в рамките на МТФ "Варненско лято" 1997.
С безспорен научен принос, изданието
предлага неизвестни дотогава данни и
множество тези и виждания за ролята на
театъра в културите от античността
до съвремието.
Стремежът на Международен театрален
фестивал "Варненско лято" да представя
водещи естетически тенденции е тясно
обвързан и с целта му да бъде платформа
за рефлексия върху актуални и съществени проблеми. В тази логика в рамките на
МТФ "Варненско лято"`99 се провежда критическият семинар "Театралната практика в края на `90-те", който се стреми
да обобщи и осмисли случилото се в театралния живот през първите години на
демократичен преход в страната. Публикацията от семинара, побираща изнесените доклади и проведени дискусии, днес
е безценен документ за рефлексиите на
театралната критика и теория тогава
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ticular, for the performing arts, in 2005 were
published the proceedings from the international conference Performing Arts: European
Horizons held within the festival’s framework
with the participation of European and Bulgarian experts, critics and practitioners. The booklet is a testimony to the efforts to move the
performing arts in the country from their existence in the narrow national context towards
gaining international importance and also
presents, analyzes and juxtaposes different
cultural situations, best practices and problem
areas in the sector in different EU countries.
The most recent festival edition so far, Theatre
Practice in the First Decade of the 21st Century, stemming from a conference held within
the framework of ITF Varna Summer 2011, is
grounded on a complex look at the logic of
development of theatre in Bulgaria at the end
of the first decade of the new millennium and
gives food for the topical debate about its future. The issues of the complex and contradictory relation between text and performance
today, between repertory policy and audience
are touched on by young and recognized
theatre researchers, culture administrators, festival organizers and freelancers in
a variety of positions. Festival’s publications
are also available at its webpage providing
access to the proceedings from the conference held on the occasion of the 100th anniversary of the National Theatre "Ivan Vazov"
discussing its history and role as a cultural
institution in the present-day situation.
Since 1993, the festival has been presenting
the events from its programme in a special
catalogue published, from 1997 on, in both
Bulgarian and English. The anniversary editions are special occasions to get the festival
chronicle collected in special catalogues:
in 2007 when International Theatre Festival
Varna Summer turned 15 and in 2012 marking its 20th anniversary.
Since its inception the festival has been publishing a newsletter, initially in Bulgarian only,
and, since 1997, also in English. As a diary it
is an eyewitness account of the festival spirit,
numerous guests and interesting happenings published every other day during the
event. Initially edited by recognized critics
and journalists, the festival newsletter has
turned out to be a valuable opportunity for
beginner professionals and journalists to
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enter the practice and the actual environment
of theatre news. Now a couple of generations
of young theatrologists have already passed
through and gained new skills in it.
In addition to its own publications ITF Varna
Summer gives a number of occasions for others to write about it. Its events meet with wide
response from the general public as its annual
press-dossier has at least 200 articles in local
press, but also internationally. As a result of its
media partnership with the Bulgarian National
Television, since 2003, its editions have also
regularly been the subject of separate films.
The International Theatre Festival Varna Summer has not ceased to look for new directions
and ways to reflect in the public space as both
a festive meeting of theatre and its spectators
and a platform and generator for ideas, debates and visions for its future.
Angelina Georgieva

върху това сложно десетилетие и новите
художествени процеси в него. През 2005г.
организаторите на форума реагират
на друго актуално предизвикателство –
предстоящото тогава разширяване на
Европейския съюз. С цел стимулиране на
обществения дебат относно бъдещото
членство на страната в Съюза и какво то
означава за културната сфера и в частност за сценичните изкуства, през 2005г.
излиза сборникът от международната конференция "Сценичните изкуства: европейски хоризонти", проведена в същата година в рамките на фестивала с европейски и
български експерти, критици и практици.
Книжката е свидетелство на усилията
за преминаване на сценичните изкуства в
страната от съществуване в тясно национален контекст към придобиване на международна значимост, като представя и
анализ и съпоставяне на различни културни
ситуации, добри практики и проблемни зони
в сектора в страните от ЕС. Едно комплексно оглеждане на логиката на развитие на
театъра в България вече в края на първото
десетилетие от новото хилядолетие и захранване на актуалния дебат за неговото
бъдеще е заложено в най-новото издание на
фестивала за настоящия момент – "Театралната практика през първото десетилетие на XXI век" в резултат на проведена
конференция в рамките на МТФ "Варненско
лято" 2011. В разнообразие от позиции на
млади и утвърдени театрални изследователи, културни администратори, фестивални организатори и хора на свободна практика се засягат проблемите за
сложната и противоречива връзка между
текста и представлението днес, между
репертоарната политика и публиката.
Публикации на фестивала има и на неговата интернет-страница, където е осигурен достъп до доклади от конференция по
повод 100-годишнината на Народен театър "Иван Вазов", дискутираща неговата
история и ролята му на културна институция в съвременната ситуация.
От 1993 г. фестивалът представя събитията от програмата в специален каталог, който от 1997 г. излиза на български и
английски език. Юбилейните му издания
дават повод да събере своята хроника в
специални каталози – през 2007 г., когато
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Международен театрален фестивал "Варненско лято" навършва 15 години, и през
2012 г., когато отбелязва 20-годишнина.
От основаването си фестивалът издава и свой бюлетин първо само на български, а от 1997 г. и на английски език. Като
дневник той отразява непосредствения
фестивален дух, множеството участници, гости и интересни случвания, като
излиза на всеки два дни от времетраенето на събитието. Първоначално списван
от утвърдени критици и журналисти,
фестивалният вестник се разкрива като
ценна възможност на начеващи професионалисти и студенти да навлязат в
практиката и реалните условия на създаване на театрална хроника. През него са
преминали и формирали нови умения вече
няколко поколения млади театроведи.
Освен че сам произвежда публикации, Международен театрален фестивал "Варненско лято" дава и много поводи да се пише
за него. Неговите събития предизвикват
широк отзвук сред обществеността,
като пресдосието му на година се състои
от поне 200 статии в местната преса,
а също и в чуждестранния печат. В резултат на медийното партньорство с
Българска национална телевизия от 2003 г.
насам на изданията му регулярно се посвещава и самостоятелен филм.
И днес Международен театрален фестивал "Варненско лято" не спира да търси
нови посоки и начини да рефлектира в
публичното пространство както като
празнична среща на театъра и неговите
зрители, така и като платформа и генератор на идеи, дебати и визии за неговото бъдеще.
Ангелина Георгиева
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издания

l i s t o f p ub l i c a t i o n s

books and catalogues
Theatre as a Phenomenon in European History
Papers from Summer Scientific Meeting,
Varna 7th – 8th June 1997
Ed. by Prof. Dimitar Ovcharov
published by Varna Municipality, Sofia, 1998
Theatre Practice at the End of the 90’s
Papers from a critics’ discussion,
Varna 7th – 9th June 1999
Published by Concepts – Bulgaria
Foundation and Antrakt Association
Sofia, 1999
Performing Arts Sector: European Horizons
Papers from International Conference,
4th – 5th June 2005,
Festival and Congress Centre, Varna
Published by ITF "Varna Summer"
Foundation, 2006
15 Years International Theatre Festival
Varna Summer Jubilee Catalogue
Published by ITF Varna Summer
Foundation, 2007
Theatre Practice of the Fist Decade
of the XXI Century
Papers from conference,
Published by ITF Varna Summer
Foundation 2012
20 years Internaitonal Theatre Festival Varna
Summer Jubilee Catalogue
Published by ITF Varna Summer
Foundation 2012

INTERNET PUBLICATIONS
100 Years National Theatre "Ivan Vazov"
papers from the conference held at
ITF Varna Summer 2005
www.theatrefest-varna.org

PUBLICATIONS IN PERIODICALS
Jean-Claude Carriere:
Theatre is a medicine against loneliness
Meeting with Jean-Claude Carrière "Homo
Ludens" Theatre Almanac, nr. 4 – 5 / 2002

Theatre and Anthropology
Open lecture by Prof. Michel Nebenzahl,
France
"Homo Ludens" Theatre Almanac,
nr. 8 – 9 / 2003
Discussion with Thomas Richards and
Mario Biaggini within the framework
of the project
"Tracing Roads Across" (Extracts)
"Homo Ludens" Theatre Almanac,
nr. 10 / 2004
Theatre: Crossing the Borders
Papers from the international conference,
ITF Varna Summer 2007
"Homo Ludens" Theatre Almanac,
nr. 13 / 200

Editors-in-Chief of the Festival
Bulletin
• Yavor Koynakov (1993)
• Maya Pramatarova (1994)
• Dimitar Staykov (1995)
• Panayot Denev (1996 – 1997)
• Boyko Penchev (1998)
• Plamen Doynov (1999 – 2000)
• Yordan Eftimov (2001)
• Asen Terziev (2002)
• Miroslava Mariyanova (2002 – )

книги и каталози
Театърът като феномен в
културната история на Европа
Материали от Лятна научна среща,
Варна 7 – 8 юни 1997 г.
изд. Община Варна, София, 1998
Театралната практика в края на 90-те
Материали от критическа дискусия,
Варна 7 – 9 юни 1999
изд. "Концепции-България" и
Сдружение "Антракт", София, 1999
Сценичните изкуства: европейски
хоризонти
Материали от международна
конференция, 4 – 5 юни 2005
Фестивален и конгресен център – Варна
Изд. Фондация "МТФ "Варненско лято",
2005
15 години Международен театрален
фестивал "Варненско лято"
Юбилеен каталог
Изд. Фондация МТФ "Варненско лято",
2007
Театралната практика през първото
десетилетие на XXI век
Сборник от конференция
8 – 9 юни 2011, Варна
Изд. Фондация "МТФ "Варненско лято",
2012

ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ
Жан-Клод Кариер: Театърът е
лекарство против самотата
Среща с Жан-Клод Кариер
сп. "Homo Ludens", бр. 4 – 5 / 2002
Театър и антропология
Открита лекция на
Мишел Небенцал /Франция
сп. "Homo Ludens", бр. 8 – 9 / 2003
Дискусия с Томас Ричардс и Марио
Биаджини в рамките на проект
"Пресечни пътища" (извадки)
сп. "Homo Ludens", бр. 10 / 2004
Театърът: пресичащ границите
Международна конференция,
сп. "Homo Ludens", бр. 13 / 2007

Главни редактори на фестивалния
бюлетин
• Явор Койнаков (1993)
• Мая Праматарова (1994)
• Димитър Стайков (1995)
• Панайот Денев (1996 – 1997)
• Бойко Пенчев (1998)
• Пламен Дойнов (1999, 2000)
• Йордан Ефтимов (2001)
• Асен Терзиев (2002)
• Мирослава Мариянова (2002 – )

Contributors
Krastyo Drenski, Georgi Tenev, Javor
Gardev, Galina Gergova, Milena Burzheva,
Maya Spasova, Georgi Toshev, Lyudmila
Dimova, Desislava Nedelcheva, Iveta Mikova,
Elitsa Mateeva, Milena Mihaylova, Zornitsa
Kamenova, Kaloyan Palikov, Kristina Boneva,
Angelina Georgieva, Ani Vaseva, Denitsa
Ezekieva, Vera Gotseva, Gergana Pirozova,
Tinka Nikolova, Maria Atanasova, Anastasia
Trayanova, Albena Tagareva, Ivanka Petkova,
Katerina Georgieva, Mihail Baykov

20 години Международен театрален
фестивал "Варненско лято"
юбилеен каталог
Изд. Фондация "МТФ "Варненско лято",
2012

ИНТЕРНЕТ ПУБЛИКАЦИИ
100 години Народен театър "Иван Вазов"
доклади от конференция, проведена
на МТФ "Варненско лято" 2005
www.theatrefest-varna.org
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Сътрудници
Кръстьо Дренски, Георги Тенев, Явор
Гърдев, Галина Гергова, Милена Буржева,
Мая Спасова, Георги Тошев, Людмила
Димова, Десислава Неделчева, Ивета
Микова, Елица Матеева, Милена
Михайлова, Зорница Каменова, Калоян
Паликов, Кристина Бонева, Ангелина
Георгиева, Ани Васева, Деница Езекиева,
Вера Гоцева, Гергана Пирозова, Тинка
Николова, Мария Атанасова, Анастасия
Траянова, Албена Тагарева, Иванка
Петкова, Катерина Георгиева, Михаил
Байков
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ITF Varna Summer – Yet Another Place
for Intercultural Dialogue on
Europe’s Theatre Map

The International Theatre Festival Varna Summer 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. Although it was founded in the same period, in its
outset the Varna Theatre Festival was quite different. While all these festivals aimed at establishing themselves as international forums and
places for cultural exchange between the East
and the West, in the first four years of its existence International Theatre Festival Varna Summer was rather trying to examine the valuable
traditions and the renewal tendencies in Bulgarian 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 season 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 European festivals and put itself on the continent’s
theatre map.
Since 1997, ITF Varna Summer has been running on a new programme scheme. Today, it
is made up of three modules of equal standing: selected Bulgarian performances, selected 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

П ОГЛЕД к ъ м СЕ Б Е СИ

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 audience. Festival’s efforts and aspirations to be a
stepping stone for Bulgarian stage practice to
an increasingly broader involvement in international 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 enrichment 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 Bulgarian theatre in the context of global contemporary 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 distinct tendency in its making. The first editions
emphatically attempted to outline the wellestablished 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

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 среща с културите на страните от Западна 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 "Диваделна Нитра" в Словакия, "Дивадло" в Чехия,
фестивала в Сибиу, Румъния, "Еurokaz" в
Хърватска, "Еxodos" в Словения. Макар и
възникнал едновременно с тези фестивали, в началото Варненският театрален
фестивал значително се отличава от
тях. Докато всички те целенасочено се
стремят да се утвърдят като международни, да се превърнат в места за културен обмен между Изтока и Запада, в първите четири години от своето съществуване "Варненско лято" по-скоро се опитва
да огледа стойностните традиции и
обновителните тенденции в българската театрална практика. Формулата, към
която фестивалът се придържа в този
ранен период, акцентира върху показването 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 представления - "гости". Петото издание на "Варненско лято" през 1997 г. е повратна точка в
неговото развитие. Тогава фестивалът
променя съществено своята художествена политика като се превръща в международен форум. От този момент той
естествено се включва в голямото семейство 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 модула – селекционирани български спектакли,
селекционирани чужди спектакли и паралелна програма от множество разнообразни събития. Тази схема фестивалът използва до днес като през годините я раз-
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вива и обогатява. Важна крачка в нейното
оптимизиране е 15-то юбилейно издание
през 2007 г. когато границите на МТФ "Варненско лято" се разширяват. Той стартира 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 световния театрален контекст и превръща
българската публика в част от глобалната зрителска аудитория. Стремежът и
усилията на фестивала да бъде трамплин
за българската сценична практика към
все по-широко участие в международните театрални процеси и международния
театрален пазар продължава със създаването 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 спектакли от театралния афиш в страната.
Разширяването и обогатяването на програмната схема на МТФ "Варненско лято"
води през последните години до нейната
вътрешна преорганизация. Днес афишът
му се състои от Основна програма, съставена от българска и международна селекция, Шоукейс от мобилни български спектакли 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 театър в България, с театралното изкуство
преди всичко на страните от Европа, но
също така и на САЩ, Русия, Япония, Австралия… От друга – стремежът й е както да даде възможност българският театър да бъде огледан в контекста на съвременната световна сценична практика,
така и продуктивно да го включи в международния обмен и пазар на театрални артефакти. Тези по-"локални" намерения се
допълват от желанието фестивалът все
повече да се утвърждава като средище за
активен междукултурен диалог.
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performances by the established figures of the
powerful auteur theatre such as Leon Daniel, Krikor Azaryan, Krasimir Spasov, Nikolay 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 mission 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. Margarita 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 highlights 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 notions of play, quote and irony.

"Ромео и Жулиета", Театър ОКТ (Литва)

Romeo and Juliet, OKT Theatre (Lithuania)

The transformation of the festival into an international event was also accompanied by a
considerable change in the philosophy of selection 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 mostly to highlight young directors and companies,
current quests and inventive discoveries in the
field of theatre language. Here, Lilia Abadjieva’s Hamlet, Javor Gardev’s Tanya – Tanya by
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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 important 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 edition 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 coexisted stagings of new drama texts, spectacular 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

Един поглед към афиша със селекционирани български спектакли
открива отчетлива тенденция в неговото изграждане през изтеклите двайсет
години. Първите издания категорично се
стремят да откроят утвърдените стойности в българската театрална практика, креативните развития и нови процеси, базирани повече или по-малко върху
тях. Така те подчертават като най-значимо постижение и жизнеспособна посока
в българското сценично изкуство задълбочената и изобретателна режисьорска интерпретация на драматургичен текст.
Всички селекции от първите години на
фестивала представят трите основни
ниши в тази обща посока. В тях присъстват 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 фестивала, 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 Куцар" и "Великденско вино" на Иван Добчев,
"Черна дупка" и "Майката" на Стоян Камбарев 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 продължават 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 международен е съпътствано и от значима
промяна във философията на подбора 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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наваксване на пропуснати в предишните
няколко десетилетия сценични жанрове, 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. Безусловни фаворити тук стават "Хамлет"
на Лилия Абаджиева, "Таня-Таня" от Оля
Мухина на Явор Гърдев, "Илирия" (по текстове от "Дванайста нощ" и сонетите
на Шекспир) на Галин Стоев и "Комедия
от грешки" на Димитър Недков. Другият
особено важен момент е усилието да бъдат 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 представление с живо изпълнение и физически театър – "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 Мариус Куркински "Дамата с кученцето" по
Чехов, превърнал се в хит на фестивала
през 1997 г. Едновременно с тези приоритетни цели, селекциите от 1997 г. и 1998
г. представят и новите посоки или ярки
постижения в работата на вече утвърдени имена и експериментални формации
като режисьорите Стефан Москов, Александър 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 Маргарита Младенова и Иван Добчев.
След желанието на фестивала в началото да отсее най-стойностното от
традицията и последвалия го стремеж да
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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 extraordinary both in terms of its realization and
as a deep and penetrating personal reading
of Chekhov's text. The production’s great success 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, Bulgarian 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 garnered the best response were Indje, directed
by Vazkressia Viharova and Zarko Uzunov;
Galin Stoev’s The Runaway Plane; Plamen Markov’s Аrt; Elena Tsikova’s Noah's Ark and Yulia
Ognyanova’s Heaven Forgotten. They demonstrated 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 classical 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 Fantasmagoria; 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-
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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 Laboratory’s very strong programme "To Damascus"
(included in the 15th festival edition). Sfumato
showed the other two titles from the programme 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 adhered only to the strategy to show the main
tendencies in the entire theatre spectrum.
Thus, the bill has highlighted several dominating 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

"Хей, момиче", Сосиетас Рафаело Санцио (Италия)

Hey, Girl, Socìetas Raffaello Sanzio (Italy)

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-

бъдат представени преди всичко новопоявилите се или малко разпространени в
предходните години театрални жанрове, 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 режисьорски 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 Гьоте на Лилия Абаджиева, "Опасни връзки"
по Ш. дьо Лакло на Десислава Шпатова и
"Квартет" по Ш. дьо Лакло и Хайнер Мюлер 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 реализация последен спектакъл на ранно починалия Стоян Камбарев. Яркият успех на
представлението на "Варненско лято" му
отваря вратите към много други международни фестивали и сцени.
Приел вече като основна стратегия
оглеждането и стимулирането на многообразието в театралния живот, търсенето и открояването на талантливото и интересното във всички ниши на
сценичната практика, афишът с български 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 селекционери най-яркото от пълния театрален
пейзаж за изтеклия сезон, или се стреми
да посочи оригиналните постижения и
развития през определена призма. Особено важна тук е предизвикалата както
приветствия, така и несъгласия българска
програма от 2000 г., изградена през фокуса на граничността на театъра, на отвореността на спектаклите към другите
изкуства. Получилите най-силен отзвук
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представления, включени в нея - "Индже"
на Възкресия Вихърова и Зарко Узунов, "Самолетът 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 драматургичният 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 – забележителен пример за актуален, едновременно 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 "Свекърва" и "Големанов" на Мариус Куркински,
"Фантасмагории" на Стефан Москов,
"Слугините" на Десислава Шпатова, "Марат/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 Александър Морфов, "Куклен дом" на Стоян
Радев. Един от основните акценти тук е
спектакълът "Жюли, Жан и Кристин" на
Маргарита Младенова от много силната програма "Към Дамаск" на Театрална
работилница "Сфумато" (включен в 15тото 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 проникновении интерпретации на Чехов от Крикор
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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 affirmation 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 performances 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 Gospodinov. The highlights in the presentation of young
directors are definitely: Gergana Dimitrova’s
P.O. Box Unabomber, Vasilena Radeva’s Carnival.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 mobile 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 easily 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 defend their place in Bulgaria’s theatre life. Over
the five years of its existence, the Showcase has
managed to show to foreign specialists, curators 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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Viharova’s Customs, Javor Gardev’s The Pillowman 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, environmental theatre, interactive theatre performance. 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 documentary performance Nord-Ost, dance performances 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 innovative achievements of alternative theatre
forms, together with the well-established need
of the festival felt by Varna’s audience and theatre 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 Bulgarian productions from that period, the intention was to present theatre concepts, practices
and genres, either unknown or unpopular in
Bulgaria, which had strong presence in contemporary theatre. Thus, the international
programme was dominated by performances
in the field of contemporary dance and physical
theatre. The massive import of those alternative genres quite popular in Europe, Canada
and USA caused a storm of approval and resistance until it finally managed, for a couple of
years, to build up lasting tastes and habits of
looking at and for contemporary dance theatre among Varna audiences. Out of the great
number of dance, physical and interdisciplinary performances that have participated in

Азарян в последните му спектакли "Чайка", "Три сестри" и "Вишнева градина",
"Калигула" на Явор Гърдев, "Зимна приказка" на Маргарита Младенова, "В очакване
на Годо" и "Краят на играта" на Лилия
Абаджиева, "Нирвана" на Иван Добчев",
"Ричард III" на Пламен Марков. Друга трайно 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 "Завръщане във Витенберг" на Иван Добчев и
"Български разкази" на Мариус Куркински.
Своя постоянна ниша имат и спектаклите 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 "Любов и пари" от Денис Кели.
Основният акцент на българската селекция в последните няколко фестивални
издания обаче е върху две особено важни
тенденции – утвърждаването на новото 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 въздействащи постдраматични спектакъла
на Галин Стоев по пиесите на Яна Борисова "Малка пиеса за детска стая" и "Приятнострашно", както и оригиналният
експресивен прочит на Маргарита Младенова на "Апокалипсисът идва в 6 вечерта"
от Георги Господинов. При представянето 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 найинтересните като постижения в утвърдена естетика или като новаторски
опити, но едновременно с това и мобилни
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български спектакли, разширява възможностите на фестивала да представя
и да помага за разпространението на
театралната продукция в страната и
най-вече в международен мащаб. Изискването както за лесна физическа преносимост и адаптивност към разнообразни
пространства на избраните спектакли,
така и за съвремената им рефлексия,
разнообразие и въздействие в различни
културни контексти включва във фестивалната 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 Възкресия 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, театър на средата, интерактивен танцов
пърформънс. Сред тях особено се открояват пърформънс-инсталациите "MAN EX
MACHINA" и "ZOOM IN" на Венелин Шурелов, втората в изпълнение на Виолета
Витанова, документалното представление "Норд-ост" от Торстен Бухщайнер на
Василена Радева, танцовите спектакли
"VOID" на Виолета Витанова и Станислав
Генадиев, "36(more 4 less) на танцова компания "Хетероподи", "ecorche" на Мирослав Йорданов и Валери Миленков, представлението в естетиката на театъра
на средата "Ноктюрно" на Ирина Дочева,
Огнян Голев и Светозар Георгиев, танцинсталацията "НАСК" на Дерида денс център и хореографа Живко Желязков.
Стремежът на програмата да отсее найдоброто и въздействащото както от
основното течение в съвременния български театър, така и от новаторските постижения и алтернативните театрал-
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the festival for the past fifteen years, several
very impressive guest appearances by leading
British companies and individual actors realized 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 Nothing 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 miniatures 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 Programme, 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 always 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 performance 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-miniatures 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 Bulgarian and guest performances have had
the chance to place themselves in the context of the main trends in contemporary theatre 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-
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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 Technoland 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, Latvia, 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 Sophiensaele, Berlin, Germany, by choreographer
and performer Galina Borisova; The Black
Fleece by Theorem programme and Sfumato Theatre Laboratory, directed by Ivan Dobchev 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.

"Черноморският оракул", SIGNA (Дания)

The Black Sea Oracle, SIGNA (Denmark)

Selection of fine stagings after classical and
modern texts has been another tendency
in widening the scope of foreign performances. 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 Theatre, Ljubljana, Slovenia, Niketi Kontouri’s
Medea after Euripides, a production of the

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 спектакъла 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 международен, е пъстра и разнообразна, но в
нея ясно се открояват три водещи стратегии при подбора на представленията.
В началото, както и при селекцията на
български спектакли от този период, желанието е да бъдат представени преди
всичко театрални идеи, практики и жанрове, непознати или малко разпространени в България, но със силно присъствие
в съвременното сценично изкуство. Така
международният афиш е доминиран от
представления в областта на съвременния танц и физическия театър. Масираното внасяне на тези много разпространени в Европа, Канада и САЩ алтернативни
жанрове предизвиква бурни реакции на
одобрение и съпротива, но в крайна сметка за няколко години формира трайни
вкусове и навици за гледане и търсене на
съвременен танцов театър във варненската публика. Сред голямото количество
танцови, физически и интердисциплинарни представления, участвали на фестивала през последните петнадесет години,
особено силен отзвук и въздействие имат
няколко много ярки гостувания на водещи
британски трупи и индивидуални артисти, осъществени с подкрепата на Британски съвет в София. Незабравими в съзнанието на зрителите и театралната
общност остават със своето майсторство, 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 Къмпани с режисьор и хореограф Уейн Макгрегър, както и двете великолепни миниатюри на Танцова компания "КандоКо", съставена от хора в неравностойно положение
и хореографите Хайнер Де Фрутос и Дък
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Елкинс. Традиционно силно представяне
на фестивала имат и швейцарските
трупи, чиято селекция и участие са подпомагани от Швейцарската културна
фондация "ПроХелвеция". С неизменен успех тук присъстват обиколилите всички
големи фестивали танцови трупи "Линга" (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, "Песента 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 гостуващите представления да могат да огледат
себе си в контекста на основните посоки 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 режисьори в чужбина. Силно впечатление от тях
оставят "Рожден ден" от Харолд Пинтър
на Академията за театрално изкуство
в Любляна, Словения и "Антигона в Техноленд" по Софокъл на Македонския национален театър на Галин Стоев, "Луна над
хоризонта" по пиеси и разкази на Чехов на
Нов театър - Рига, Латвия на Иван Пантелеев, "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 Програма "Теорем" и Театрална работилница
"Сфумато" на Иван Добчев и Маргарита
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National Theatre – Athens, Greece, Jeanne
d'Arc, script and direction by Mihai Maniutiu,
a production of National Theatre – Bucharest, Romania, Vera Sturm’s Timon of Athens, 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 accompanied by relevant educational and theoretical 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 Lithuanian author Laura Sintija Černiauskaite.
The pursuit to turn the festival into a place,
where different current quests and tendencies in today’s stage practice enter into a dialogue has been strongly manifested in the
selection of original one-man shows, experimental performances, and presentations
of key 20-century figures and productions
examining the boundaries of the contemporary 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 –

"Психоза 4:48", МТФ "Варненско лято"/ ТР "Сфумато"
4:48 Psychosis, ITF "Varna Summer"/ TL "Sfumato"

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.
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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 representative for today's European theatre
events. This intention was convincingly carried out in Varna Summer 2006 . Its strong
international programme did not only reaffirm its place in the group of the leading
European festivals but also presented to
Bulgarian audiences and theatre community
some of contemporary theatre’s emblematic 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 understand 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, environmental 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 general acclaim. It is outlined by Twelfth Night,
directed by the world famous Romanian
director Silviu Purcarete; rehearsal. Hamlet, 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 production 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 shaping 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 Hermani’s Sonja, quite popular performance
being a model of contemporary authentism,

Младенова, "Пощенски картички към ХХІ
век" на Балет "Арабеск" и "Европейски пътуващ проект 1999-2001", "Комедия на слугите" на Театрален фестивал "Авиньон",
Театър "Филатюр" и Театър "Роз дьо Ван",
Франция, Театър "Българска армия" и театър "Ла страда" на Стефан Москов.
Друга водеща тенденция при разширяването на кръга от чужди спектакли е подборът на ярки реализации на класически
и модерни текстове. Тук много силен отзвук получава въздействащият и оригинален спектакъл на Андрий Жолдак "Хамлет.
Сънища", Театър "Тарас Шевченко" - Харков, Украйна, както и "Госпожица Юлия" на
Едуард Милер, Театър "Младинско" - Любляна, Словения, "Медея" от Еврипид на Никети Контури, Нацинален театър - Атина,
Гърция, "Жана д‘Арк", сценарий и режисура на Михай Манутию, Нацианален театър - 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 целенасочени 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 награждаваната пиеса "Лучия се пързала по леда"
на младата литовска авторка Лаура Синтия Черниаускайте. Стремежът фестивалът да се превърне в място, където се
срещат и влизат в диалог актуалните
търсения и тенденции в днешната сценична 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 представлението на Центъра на Йежи Гротовски
и Томас Ричардс "Dies Irae" ("Божи гняв"),
показано на "Варненско лято" 2004. Силен
отзвук получава и известният с участието си в много престижни фестивали
моноспектакъл "Гласове" на режисьора
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Йохан Симонс, Национален театър – Гент,
Белгия в изключителното изпълнение на
Йеруун Уилямс, както и "Пенсионер по възраст" на Урсула Мартинес от Обединеното кралство.
Политиката на интензивно разширяване
на програмата от чужди спектакли закономерно довежда до намерението тя да
добие облика на сериозен международен
фестивален форум. Водещото намерение на последните издания е да започнат
да показват преди всичко най-добрите и
представителни за движенията в европейския театър в момента сценични събития. Това намерение намира убедителната си реализация във "Варненско лято"
2006. Неговият много силен международен
афиш не само естествено потвърждава мястото му в групата на основните
европейски фестивали днес, но и среща
българските театрали и зрители с няколко от емблематичните имена и заглавия
на сцената от последните години. Структурирането на програмата от чужди
спектакли сега е подчинено на идеята тя
да покаже видове театър, отразяващ водещата тенденция на нашето съвремие
- търсенето на пътища един към друг,
стремежа да разбираме и да бъдем разбирани в различни култури и контексти.
В нея са включени театрални жанрове,
способни да пресичат географските и
духовните граници, да бъдат приемани
от разнородни аудитории - представления по класически текстове, съвременен
танц, интердисциплинарни форми, съчетаващи мултимедия, театър на средата
и живо изпълнение, шоу, включващо пряк
контакт със зрителите. От тях най-силно въздействие и широко одобрение предизвиква 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 премиерата си в края на 2003 г. "Чайка" на Арпад
Шилинг, Театър "Кретакор", Унгария.
Следващите издания на фестивала до
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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 Theatre, Bucharest, Romania; the impressive
solo performances Shylock, directed by Garrett Armstrong and Shakespeare’s Villains,
directed by Steven Burkoff, UK; Philoctetes,
directed by Dimiter Gotscheff who also debuted 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 Volksbühne, Berlin. The festival continued to present 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, Denmark. 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, Denmark earned great success. The masterful
documentary theatre of Rabih Mroué from
Lebanon with his Looking for a Missing Employee 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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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 British 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 personalities and performances that are representative 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 largescale initiative was added to the international programme. Thanks to the cooperation 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, Travelling 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 classic 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 initiatives and activities adding up to its image
of a place for theatre celebration and fruitful 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

днес продължават и разширяват тази
програмна стратегия. Техният международен афиш е изграден от някои от
най-интересните и успешни имена и заглавия, очертаващи профила на съвременния европейски театър. Сред неговите
най-силни акценти са Ромео Кастелучи и
неговият невероятен театър на образите с "Хей, момиче", Сосиетас Рафаело
Санцио, Италия, Алвис Херманис с много
популярния си спектакъл–образец на съвременен автентизъм "Соня", Нов театър – Рига, Латвия, Оскарас Коршуновас с
"Ромео и Жулиета", Литва, Деклан Донелан 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", Национален театър – Букурещ, Румъния, ярките
моноспектакли "Шейлок" на Гарет Армстронг и "Злодеите на Шекспир" на Стивън Бъркоф от Обединеното кралство,
"Филоктет" на Димитър Гочев, който за
първи път се представя и като изпълнител (Фолксбюне – Берлин), както и "Дневникът на един луд" и "Относно омара"
на изключителния актьор Самуел Финци,
създадени в "Дойчес театър" и Фолксбюне – Берлин, Германия. Фестивалът продължава да представя и легендите на театъра 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 търсене на изчезналия служител" и чудесният
образец на набиращия все повече скорост
днес дивайзинг театър с "Хотел Матусал" на трупата "Имитейтинг дъ дог" от
Обединеното кралство. Добре подбраните разнообразни инсталации и пърформанси също намират своя широка аудитория от всички възрасти. Сред тях като
особено изобретателни и въздействащи
се открояват пърформънс-инсталация-
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та "Черноморският оракул" на Компания
"SIGNA" от Дания и 3D видео инсталацията "Стереоскопична трилогия" на Били
Кауи от Обединеното Кралство.
Обичайна практика за фестивала през
последните години става и предоставянето на домакинство на различни значими 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 търси 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 партньори от 17 европейски държави.
Със създаването през 2007 г. на програмата "Световен театър в София", която
показва повечето от изброените представителни за днешния театър личности и спектакли и в столицата, фестивалът приобщава вече огромна част от
българската публика и театрална общност, доколкото се случва на сцените на
двата най-големи града в страната. През
2011 г. международният афиш е обогатен с още една мащабна инициатива.
Благодарение на партньорството между
Британски съвет, Cinema City, Програма "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 едновременно с показването им пред лондонските
зрители. Първите четири постановки
на Лондонския национален театър, излъчени "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
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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 international 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 conferences 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: Theatre 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), Contemporary Drama in Different European Theatres.
The Role and the Challenges of the Translation for Theatre (2006), Theatre Transcending the Boundaries and Theatre Rediscovering the Town (2007), Global Crisis and Arts:
Possible Solutions (2009), Theatre Beyond
Local Stages and Bulgarian Theatre Network: Prospects for Development (2010), Theatre Practice in the First Decade of the 21st
Century (2011). The seminars have traditionally generated strong interest; prominent
among them for their significant practical
impact were Theatre Festivals into the Context of Changing Europe (1997), Festivals and
Routes (1999) and New European Standards
in Stage Technique (2008).
Educational forms and initiatives have considerable 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 British Council as a meeting of young Bulgarian
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playwrights and the representatives of the
Royal Court Elyse Dodjson (Associated Director of Royal Court Theatre), Mary Peat (director), 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, moderated by Vazkressia Viharova and Zarko Uzunov; 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-SpaceSpectator, 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 lecturers Boyko Penchev and Georgi Gospodinov 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, Josef 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 directors' 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

по времето на Сталин. След това отново
се срещна с нов драматургичен текст "Проблясъци" на Никълъс Райт, последван
от дръзкия прочит в духа на урбанистичния автентизъм на режисьора Доминик
Кук на Шекспировата "Комедия от грешки" и от майсторската класическа постановка на комедията на Оливър Голдсмит
"Грешките на нощта".
Границите на паралелната програма
на фестивала през годините все повече се разширяват, за да обхванат днес
респектиращ кръг от инициативи и дейности, доизграждащи образа му на театрален празник и място за продуктивни
работни срещи. Появила се за първи път в
изданието от 1995 г. като скромен модул,
включващ една-единствена проява – обсъждането на включените в афиша български спектакли, през последните петнадесет 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 международни конференции, теоретични дискусии 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 осмислянето на актуалната театрална ситуация 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": "Театърът и градът – едно ново отношение"
(1999), "Театралната практика в края на 90те" (1999), "Театърът на границите" (2000),
"Ритуал – театър – ритуал" (2001), "Културни мостове – театърът в райони / ситуации на конфликти" (2002), "Сценичните
изкуства – европейски хоризонти" (2005),
"Класиката: Универсалният театрален
код" и "Съвременната драматургия в европейските театри. Предизвикателствата на театралния превод" (2006), "Театърът: пресичащ границите" и "Театърът
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преоткриващ града" (2007), "Глобалната
криза и изкуствата. Възможни решения"
(2009), "Театърът отвъд локалните сцени"
и "Българската театрална мрежа. Перспективи за развитие" (2010), "Театралната практика през първото десетилетие
на XXI век" (2011). Традиционно силен интерес предизвикват и работните семинари,
между които с важно практическо въздействие 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 програма е отделено на образователните
форми и инициативи. Огромен брой творчески ателиета, презентации, уъркшопи,
обучителни семинари и работни демонстрации запълват всеки миг и всички
свободни от представления зали и пространства на фестивала. Сред тях особено ярка следа в спомените и творческия
опит на участниците и присъстващите
оставя уъркшопът "Млади драматурзи",
организиран от Роял Корт Тиътър - Лондон, Българска асоциация за театър и Британски съвет в София като работна среща на млади български драматурзи и представителите 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 отзвук имат и уъркшопите "Нови техники
на движението: Фелденкрайс" с водещи
Кристоф Бергер (Швейцария) и Възкресия
Вихърова; "Тела извън ежедневието" с водещ Роб Лист (Холандия); "Тела и време" с
водещи Възкресия Вихърова и Зарко Узунов;
"Сънят като екстатичен модел на живеенето", "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 - визуализиране на текста" с водещ Габриел
Гбадамоси (Великобритания). Търсени и добре посетени са и образователния модул
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performances, host theatres’ performances,
exhibitions of works of art and scenography, student actions and performances,
presentations of theatre books and magazines, screenings of films about key figures
of contemporary European theatre such as
Ariane Mnouchkine and Peter Brook. Among
them stand out forward motion, a collection 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 production of the State Philharmonic Society &
Opera, Varna and Giessen Theatre, Germany; 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 Orchestra conducted by Gancho Ganchev, Clown’s
Song by Milcho Leviev.
In 2002, an important new initiative was
launched within the parallel events: the programme to produce festival’s own performances and participate in co-productions.
Some of the most interesting and innovative
performances for the past decade in Bulgaria were created within its framework: Archaeology 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 Sfumato Theatre Laboratory) as well as the coproduction with the National Theatre "Ivan
Vazov": Vazkressia Viharova’s The House of
Bernarda Alba by F. G. Lorca of (2006), starring Tsvetana Maneva in the leading role.
The festival has already established a tradition of presenting street performances as
an integral part of the parallel programme
aiming to "open up" theatres to citizens
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and get all passers-by, guests and tourists
involved in the festival atmosphere. Street
performances are most commonly delivered by troupes from Poland, UK, the Czech
Republic, Italy. Their outdoor shows of fire
juggling, acrobatic numbers, stilts balancing, 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 programme’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 Europe’s theatre map.
Kamelia Nikolova

"Модернизмът в българската литература" с лектори Бойко Пенчев и Георги Господинов и семинара за театрални мениджъри "Теория и практика на маркетинга" с
лектор Дик Хендрикс (Холандия). Силен отзвук имат и творческите разговори с емблематични български и чужди режисьори
и актьори – Димитър Гочев, Самуел Финци,
Йозеф Бирбихлер, Йосиф Сърчаджиев.
Съществена роля в паралелната програма
имат и инициативите, свързани с усилието на фестивала все повече да функционира и като театрална борса на спектакли, утвърдени личности и дебютиращи
артисти, режисьори и трупи. Тук водещо
място заемат ежегодните представяния 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 Университета в Таусън, Мериленд, САЩ). Сред
множеството други прояви, включени в
паралелния афиш са специално поканени
спектакли, спектакли на театрите-домакини, сценографски и художествени изложби, студентски акции и пърформанси,
представяне на театрални книги и списания, 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 МОУШЪН" 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 Стефан Москов, Театрален джаз бенд Германия - България; "Стената" на Оперно-филхармонично дружество - Варна и Театър
"Гисен", Германия; "Христо Мутафчиев с
приятели от Б.Т.Р.", "Песни за Лаура" по
"Triumphis Mortis’ от Франческо Петрарка, Кралски театър - Стокхолм, Швеция,
"Стефан Вълдобрев и националният отбор", "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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та на клоуна" на Милчо Левиев.
Важно ново събитие сред паралелните
прояви на фестивала е стартирането
през 2002 г. на програмата му за продуциране на собствени спектакли и участие
в ко-продукции. Благодарение на нея се
появават едни от най-интересните и
иновативни представления през последното десетилетие у нас – "Археология
на сънуването" по пиесата "Сънища" от
Иван Вирипаев на Галин Стоев и "Психоза
4:48" от Сара Кейн на Десислава Шпатова със Снежина Петрова и Иво Димчев (в
сътрудничество с ТР "Сфумато"), както 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 фестивалът предлага и улични спектакли, които да "отворят" салоните към града, да
включат всички – случайно преминаващи,
гости и туристи, в атмосферата на театралния празник. Тази функция най-често
изпълняват трупи от Полша, Великобритания, Чехия, Италия. Техните представления, изградени върху жонглирането
с огън, акробатиката и балансирането
на кокили, клоунадата и светлинните
ефекти, и представени на площада пред
Варненския театър, не само бързо натрупват около себе си многобройна аудитория, но и създават свои последователи.
За десетте дни на фестивала пространствата около двете сгради на театъра,
където протичат събитията от официалната програма, се превръщат в пъстър
денонощен спектакъл.
За да бъде изчерпателно проследен многопосочният 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 утвърди като едно от местата за интензивен
културен диалог върху театралната карта на Европа.
Камелия Николова

T h e at r e s a n d c o m pa n i e s i n t h e B u l g a r i a n s e l e c t i o n

Т е а т р и и к о м п а н и и в б ъ л г а р с к а т а с е л е кц и я

The festival globe

Гл о б у с ът н а ф е с т и в а л а
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Municipality of Varna
Kiril Iordanov, Mayor
The Municipality of Varna is co-organizer and host to Varna Summer Theatre
Festival. What is, in your opinion, its
significance for the city’s culture and
development?
Varna has hosted world theatre for 20 years
ever since the first edition of the International Theatre Festival under the name of
the Varna Summer. The age-old city would
lose a part of its charm without that unique
art. Without the love for it, without the care
of it, without its future…
A part of Varna’s self-confidence that motivated the city’s application for 2019 European capital of culture stems from the fact
that Varna is the cradle of the International
Theatre Festival of the authoritative brand
of Varna Summer, along with more than 30
other festivals it also hosts.

Ministry of Culture
Mitko Todorov, Deputy Minister
As a chair of the Bulgarian Theatre
Association you have been one of the
co-organizers of Varna Summer Theatre
Festival over the years. Today you are
representing another of its co-organizers, the Ministry of Culture. How do you
assess the significance of this forum 20
years after its establishment?
It is beyond any dispute that Varna Summer
International Theatre Festival is the leader,
"the festival of the festivals" in our nation’s
theatre and entire cultural life. Its spirit of a
gathering, the tens and hundreds of friendships, the thousands of thrilling moments
of meetings with the great theatre artists
from Bulgaria, Europe and the globe still
live inside me. Even the endless fatigue and
stressful situations implied by the organization of an event of such scale are now
poeticized memories we have collected
together with Tsvetana, Nicky, Jana, Asen
and hundreds more friends and colleagues.
Without them and without the great support
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of the Ministry of Culture, the Municipality
of Varna, of sponsors, Varna Summer International Theatre Festival would not have
the star status it enjoys now, it would not be
a magnetic "object of desire" for participation and shared experience.
The festival has become a catalyst for the
life and sustainability of the Bulgarian Theatre Association: one of the first civic stands
of non-governmental sector in Bulgarian
culture. Its birth actually gave also birth to
the Festival.
For me it is not only a matter of undoubted
belief, I know for sure that Varna Summer
International Theatre Festival will keep on
being a magical space for communication
where spiritual people’s creative energies
meet.

Ministry of Culture
Krasimira Filipova,
Head of Performing Arts and
Creative Generation Directorate
For many years you have been a head
of Ministry of Culture’s division in
charge of theatre activity and you have
known International Theatre Festival
Varna Summer for a long time. How
would you comment on the festival’s development over the years?
The festival... I will not say I remember in
detail the countless admirable performances of Bulgarian and foreign companies: the
festival is rather a mark in my emotional
memory... It is exciting to have been near
that coeval of the period of transition… It is
exciting to have waited for it every year, to
have had your personal picks out of its rich
bill… It is exciting to run every night from
the Main Stage of Varna’s Drama Theatre
to the Puppet theatre, from the Second
Stage to the Art Gallery and then, breathless, to have a drink with someone you
have not seen for a long time… It is exciting to know how many anonymous efforts
are hidden behind its glamorous festival
façade…

Община Варна
Кирил Йорданов, кмет
Община Варна е съорганизатор и домакин на Международния театрален
фестивал "Варненско лято". Какво
според Вас е неговото значение за
културата и развитието на града?
Вече 20 години – от първото издание на
Международния театрален фестивал
с името на варненското фестивално
лято, европейският град Варна е домакин на световния театър. Вековният
град би загубил от чара си без това уникално изкуство. Без обичта към него, без
грижата за него, без неговото бъдеще…
Част от самочувствието на Варна,
мотивирало кандидатурата на града
за Европейска културна столица през
2019 година, идва и от факта, че тъкмо
Варна – наред с над 30-те си други фестивали, е люлката и на Международния
театрален фестивал с авторитетната марка "Варненско лято".
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тие предполага, сега са опоетизирани
спомени, които сме натрупвали през
годините заедно с Цветана, Ники, Жана,
Асен и още стотици приятели и колеги.
Без тях, както и без огромната помощ
на Министерството на културата, на
Община Варна, на спонсорите, Международният театрален фестивал "Варненско лято" нямаше да има днешния
си звезден статут, да е магнетичен
"обект на желанието" за участие и съпреживяване. 			
Фестивалът се превърна в катализатор
за живота и устойчивостта на Българската асоциация за театър – една от
първите граждански позиции на неправителствения сектор в българската
култура. Всъщност с нейното раждане
се роди и ФЕСТИВАЛЪТ.
Аз не само не се съмнявам, не само вярвам – аз знам, че МТФ"Варненско лято"
ще продължава да бъде магично пространство за общуване, в което се срещат творческите енергии на духовните хора.

Министерство на културата
Митко Тодоров, заместник-министър
Като председател на БАТ Вие сте
били през годините един от съорганизаторите на театралния фестивал "Варненско лято". Днес представлявате друг негов съорганизатор–
Министерството на културата.
Как оценявате значението на този
форум 20 години след неговото създаване?
Никой не спори, че Международният
театрален фестивал "Варненско лято"
е лидерът, "фестивалът на фестивалите" в националния ни театрален, а и
в цялостния ни културен живот. В мене
живеят съборният му дух, десетките и
стотици приятелства, хилядите тръпнещи мигове от срещите с големите
театрални творци от България, Европа
и света. Дори и безкрайната умора, и
инфарктните ситуации, които организацията на такова мащабно съби-

Министерство на културата
Красимира Филипова, директор на дирекция
"Сценични изкуства и творческо
поколение"
Вие сте били дългогодишен директор
на администравната структура в
Министерството на културата, отговаряща за театралната дейност.
Как бихте коментирали от тази позиция развитието на фестивала през
годините?
Фестивалът... Няма да кажа, че помня подробно неизброимите възхитителни спектакли на наши и чужди трупи – фестивалът е по-скоро знак в емоционалната ми
памет... Вълнуващо е да си бил близо до
този връстник на прехода... Вълнуващо е
да си го очаквал всяка година, да си правил собствената си извадка от богатия
му афиш... Вълнуващо е да тичаш всяка
вечер от Големия до Кукления театър,
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The Festival gets your everyday life purged
with its performances, meetings, incessant
talk about theatre, with the opportunity to
furtively listen to what spectators talk about
after the show – the spectators of Varna
who "grew up" together with their festival, with a generation of actors who have
passed though its stages…

Bulgarian Theatre Association
Iriney Konstantinov, Chair
Bulgarian Theatre Association has been
one of the main co-organizers of Varna
Summer International Theatre Festival
since its establishment. How do you assess today’s presence of the Festival in
Bulgaria’s theatre life?
Varna Summer Festival is a wonderful combination of a beautiful city and a highlyintelligent theatre forum. For those 20 years
it has always brought the best of Bulgarian
theatre in its programme and introduced us
to some master samples of European and
world theatre. It has set up standards, given
directions, ignited ambitions and brought
hope that it made sense to make art during
the interesting years of transitional period.
I wish its creators strength and vigour to
keep on going!
I wish the host city of Varna to be as hospitable and beautiful as ever!
I wish all participants new creative ideas
and new successes!
Happy anniversary! Many happy returns!

State Institute of Culture
with the Minister of Foreign Affairs
Lyudmila Dimitrova, director
The State Institute of Culture with the Minister of Foreign Affairs has often supported Varna Summer International Theatre
Festival and has implemented jointly with
it a number of initiatives: discussions, presentations, etc. What made you choose the
festival to be your partner?
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This is a pragmatic choice and it deals
with the place and programme of the State
Institute of Culture. As a part of diplomatic corps its main function is to assist
the implementation of national priorities
in foreign policy by "instrumentalizing"
culture and the product it creates, to look
for synergy in the components ensuring
Bulgaria’s development and affirmation as
a respected member of international community. This means to invest in a valuable
cultural product that is to be an efficient
tool of cultural diplomacy.
This is precisely what motivated our interest in the partnership with Varna Summer International Theatre Festival. For us
the Festival’s artistic ambition, the wide
circle of partners it draws in is a prospective territory where we can jointly launch
ideas about the opportunities of cultural
diplomacy and intercultural dialogue. For
us the Festival is a workshop of forms and
ideas for cultural cooperation, a laboratory
for experiments that loosen up the formal
protocol of the meeting of high culture and
public institutions.
Happy 20th Anniversary!

от Филиала до Галерията и останал без
дъх в късния час да изпиеш едно питие с
някого, когото отдавна не си виждал...
Вълнуващо е да знаеш колко анонимни
усилия са скрити зад бляскавата фестивална витрина...

British Council Bulgaria
Lyubov Kostova, Director

Фестивалът "Варненско лято" е едно
великолепно съчетание на красив град и
високоинтелигентен театрален форум.
За тези 20 години всеки път в своята
програма той събираше най-доброто
от българския театър и ни срещаше
с майсторски образци от европейския
и световен театър. Поставяше мерило, даваше насоки, запалваше амбиции
и носеше надежда, че има смисъл да се
прави изкуство в интересните години
на прехода.
На създателите му желая сили и енергия
да продължават!
На града домакин Варна – да бъде все
така гостоприемен и красив!
На всички участници – нови идеи за
творчество и нови успехи!
Честит юбилей! За много години!

British Council Bulgaria has been a
steady partner of the Theatre Festival
Varna Summer ever since the start of its
international activity. How would you assess your joint work with the Festival?
Partnership to the ITF Varna Summer means
courageous plunging into adventure – whether some highly controversial artist or an
unusual mix of genres, introduction of new
forms or presenting theatre at the most unlikely venues. I sincerely believe that it’s all
in the trust between us, trust we have built
over the many years of our collaboration.
But there’s something else as well – the
festival’s adventurous spirit is grounded
in the team’s excellent know-ledge of the
audience coupled with the commitment to
its development. These can only come with
maturity – creative and administrative com-

Фестивалът те очиства от ежедневието със спектаклите си, със срещите, с
непрекъснатото говорене за театър, с
това, че можеш тайничко да послушаш
какво си говорят зрителите след представлението – зрителите на Варна, които "пораснаха" заедно със своя фестивал, заедно с генерации артисти, които
минаха през сцените му ...

Българска асоциация за театър
Ириней Константинов, председател
Българска асоциация за театър е
била един от основните съорганизатори на Международен театрален фестивал "Варненско лято" от
неговото основаване. Как оценявате
днес присъствието на фестивала в
театралния живот на страната?
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държавен културен институт
към Министъра навъншните работи
Людмила Димитрова, директор
Държавният културен институт
към Министъра на външните работи
често е подкрепял Международния
театрален фестивал "Варненско
лято" и е реализирал съвместно с
него редица инициативи – дискусии,
презентации и пр. На какво се дължи изборът Ви на фестивала като
партньор?
Изборът е прагматичен и е свързан с
мястото и програмата на Държавния
културен институт. Като част от
дипломатическата служба, неговата
основна функция е да съдейства за изпълнението на националните външнополитически приоритети като "инструментализира" културата и създавания от нея продукт, търси синергия
в компонентите, осигуряващи развитието и утвърждаването на България
като уважаван член на международната
общност. Това означава да се инвестира
в стойностен културен продукт, който
да бъде ефективен инструмент на културната дипломация.
Именно това мотивира интереса ни
към партньорство с Международния
театрален фестивал "Варненско лято".
Артистичната амбиция на фестивала,
широкият кръг от партньори, който
той въвлича, за нас е перспективна територия, на която можем съвместно
да лансираме идеи за възможностите
на културната дипломация и интеркултурния диалог. За нас фестивалът е
работилница на форми и идеи за културно сътрудничество, лаборатория за
експерименти, разчупващи официалния
протокол на срещата между високата
култура и публичните институции.
Честит 20 годишен юбилей!
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ing of age marked by the 20 years of biography. Wow! Has it been 20?
Here’s to many more, dear friends!

Dessislava Stoitcheva,
EU Regional Arts Lead
Our partnership with the Varna Summer
ITF began in 1996 – as soon as the festival
became international. I personally feel extremely privileged to have taken part in establishing and development of so successful a partnership. I have always marvelled
how much in sync we were artistically every
time we’ve had to select and contract a
production at the Edinburgh Showcase. We
combined efforts to present innovative and
best practices from the UK and that has led
to bringing Bulgarian professionals and audiences closer to the latest trends in British
theatre and dance. Over the years the festival expanded its creative scope by launching the World Theatre in Sofia programme
but also developed its professional team to
now successfully run large-scale partnership projects.
Happy 20th anniversary, dear colleagues!
I am happy that we also mark today our 16
years of partnership!

America for Bulgaria
Foundation
Nadya Zaharieva, Director,
Programs for Arts and Culture
America for Bulgaria Foundation is a
new and important partner of Varna
Summer International Theatre Festival
that made it possible for it to expand its
international programme. Why did you
choose to support this forum?
One of the objectives of America for Bulgaria Foundation is to support recognized
events having their lasting place on Bulgaria’s cultural map.
Varna Summer Festival is an important
intermediary between audience and theatre, between Bulgarian and world theatre

СЪОРГАНИ З АТОРИ И П АРТНЬОРИ : ю б и л е й н о

stage. It enables Bulgarian theatre and audience to go beyond the geographic limits:
on the one hand, it provides an opportunity
for mobile and communicative Bulgarian
performances to be selected and shown
abroad, and on the other, it brings theatre
masterpieces from abroad to the audience.
By a quality selection and diverse parallel programme the festival has raised and
educated a numerous loyal audience of citizens and guests of Varna. In the seminars
and discussions accompanying the festival theatre artists have the opportunity to
discuss topical subjects and lay the foundations of an international exchange.
At 20, one is either at the university, or
has already found their professional path.
I wish the 20-year-old Varna Summer to
match the professionalism and the incessant thirst for development and the quest
for new directions as successfully as before!

Art Office Foundation
Kalina Wagenstein, Director,
For a couple of years Varna Summer
International Theatre Festival has been
collaborating with Art Office Foundation by carrying out the Showcase
programme as well as some individual
parallel projects. Why do you choose
Varna Summer International Theatre
Festival for the implementation of such
initiatives?
Art Office Foundation was designed and
works to help promote and distribute stage
production. What better initiative than the
organization of Showcase specialised programme which presents the most communicative and mobile performances made
in the course of the past year to foreign
professionals… And where, if not at Varna
Summer International Theatre Festival –
the most important and prestigious forum
reflecting the tendencies, patterns, and
authors of Bulgarian theatre! The task we
have taken up is one of long-term prospects and sometimes it is not possible to

британски съвет България
Любов Костова, директор
Британски съвет България е постоянен партньор на театралния фестивал от самото начало на неговата международна дейност. Как бихте оценили съвместната си работа
с фестивала?
Като партньор МТФ "Варненско лято"
смело се впуска в приключения – дали ще
става дума за скандален артист или неочаквано съчетание на жанрове, дали ще
въвежда нови форми или отвежда публиката на необичайни за театър места. Искрено вярвам, че това се дължи
на доверието помежду ни, изграждано в
годините на нашето сътрудничество.
Но има и нещо друго – приключенският
дух на фестивала се опира върху отличното познаване на публиката и непрекъснатия стремеж на екипа да я развива. А за това е необходима зрялост – и
творческа, и административна, залог
за които са тези 20 години биография.
Нима станаха 20? За още много години,
приятели!

Десислава Стойчева, мениджър
на Арт програмата за страните от ЕС
С колегите от МТФ"Варненско лято"
започнахме да работим заедно през
1996г., когато стартира международната дейност на фестивала. За мен
беше изключително радостно, че участвах в изграждането и развитието на
това успешно партньорство. Винаги
ме впечатляваше фактът, че имахме
творческо единомислие със селекционерите на фестивала, когато избирахме
и договаряхме представления от Единбургския шоукейс. Съвместните ни усилия
да покажем иновативни арт форми
и добри практики от Обединеното
кралство допринесоха за запознаването на българските професионалисти и
на публиката с най-новите британски
театрални и танцови тенденции. През
тези години фестивалът не само разшири своите творчески търсения чрез
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програмата Световен театър в София,
но разви и потенциала на своя професионален екип, който успешно осъществява големи международни партньорски
проекти. Честита 20 годишнина, колеги!
Щастлива съм, че можем да отбележим
заедно и 16 години от нашето партньорство!
Сърдечни поздрави!

Фондация "Америка за България"
Надя Захариева, програмен директор
"Изкуства и култура"
Фондация "Америка за България" е нов
и важен партньор за Международния
театрален фестивал "Варненско
лято", който позволи разширяването на международната му програма.
Защо избрахте да подкрепите този
форум?
Една от целите на Фондация "Америка
за България" е да подкрепя утвърдени
събития, които са заели своето трайно
място в културната карта на България.
Фестивалът "Варненско лято" е важен
посредник между публиката и театъра,
между българската и световната театрална сцена. Той позволява на българския театър и публика да излязат извън
географските ограничения: от една
страна, дава възможност на мобилни и
комуникативни български представления да бъдат селектирани и да бъдат
показвани в чужбина, а от друга – запознава публиката с театрални шедьоври
отвън. С качествена селекция и разнообразна съпътстваща програма, фестивалът е отгледал и възпитал многобройна вярна публика от жители и гости на
Варна. В семинарите и дискусиите, съпътстващи фестивала, театралните
творци имат възможност да обсъждат
актуални теми и да поставят основите
на международен обмен.
На 20 години човек е или в университет,
или вече е намерил професионалното
си поприще. Пожелавам на двадесет
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quickly and precisely appreciate the outcome: it is not always measured by the exact number of guests and Bulgarian performances invited to foreign festivals. This is
the fifth year in a row that we are trying to
work together for development of creative
collaborations, for establishing an adequate image of contemporary Bulgarian
theatre, for introducing to the professional
community the new names who will probably build its future.

Union of Bulgarian Actors
Hristo Mutafchiev, Chair
The Union of Bulgarian Actors was one
of the initiators of the establishment of
Varna Summer International Theatre
Festival in 1992 and has been its permanent partner ever since. What is the
meaning of the festival for theatre actors?
I think it is an honour for the Union of
Bulgarian Actors to be among the initiators and partners of Varna Summer International Theatre Festival. For me it is the
most serious theatre forum in Bulgaria. It
is an occasion for my colleagues to gather
together in Varna and see a selected programme. For actors themselves it is, first
and foremost, a pleasure and an honour
to get invited. The festival provides each
artist with an opportunity to update his or
her outlook, to see "who stands where"
in theatre. I think each European country
should be proud of such a festival. It has already attained success. I wish it to develop
further!

СЪОРГАНИ З АТОРИ И П АРТНЬОРИ : ю б и л е й н о

годишното "Варненско лято" все така
успешно да съчетава професионализма с
неспирната жажда за развитие и търсене на нови посоки!

фондация "Арт офис"
Калина Вагенщайн, директор
Международният театрален фестивал "Варненско лято" от няколко години си сътрудничи с Фондация "Арт
Офис", реализирайки програма "Шоукейс", както и отделни съпътстващи
проекти. Защо избирате за партньор
Международния театрален фестивал "Варненско лято" за реализацията
на подобни инициативи?
Фондация "Арт Офис" е замислена и
работи, за да подпомага промоцията и
разпространението на сценична продукция. Каква по-добра инициатива от
организирането на специализираната
програма "Шоукейс", която да представи пред чуждестранни професионалисти най-комуникативните и мобилни
представления, създадени през изтеклата година... И къде, ако не на МТФ "Варненско лято" – най-важния и престижен
форум, в който се оглеждат тенденциите, образците, авторите на българския
театър! Задачата, с която сме се заели,
е с дълга перспектива и понякога не е
възможно бързо и точно да се оценят
резултатите – те не винаги се измерват с конкретната бройка на гостите и поканените на чужди фестивали
български спектакли. Вече пета поредна
година ние се опитваме заедно да работим за развитие на творчески сътрудничества, за изграждане на адекватен
образ на съвременния български театър,
за запознаване на професионалната
общност с новите имена, които вероятно ще градят неговото бъдеще.
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съюз на артистите
в България
Христо Мутафчиев, председател
Съюзът на артистите в България е
един от инициаторите на основаването на театралния фестивал
"Варненско лято" през 1992 г. и през
годините остава негов постоянен
партньор. Какво представлява този
фестивал за театралните артисти?
Смятам, че за Съюза на артистите е
привилегия да бъде от инициаторите и
партньор на МТФ "Варненско лято". За
мен днес това е най-сериозният театрален форум в България. Той дава повод колегите да се съберат във Варна и
да гледат отбрана програма. За самите
артисти е преди всичко удоволствие и
чест да бъдат поканени. Фестивалът
предоставя възможност за осъвременяване на погледа на всеки творец, да се
види "кой къде се намира" в театъра.
Смятам, че всяка една европейска държава би трябвало да се гордее с подобен
фестивал. Успех той вече има. Пожелавам му развитие!
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Archive 1993 – 2012

aрхив 1993 – 2012

1993

1993

OFFICIAL SELECTION
—
selector:
Borislav Chakrinov
The necessity imposed on the Bulgarians
to commeasure with the world, to make up
quickly for what has been missed, the fear,
but maybe also the love, have lead to intense
staging of classic – from Shakespeare and Aeschylus to Beckett and Pinter…
The necessity to define the problems, to outline and analyze the tendencies, to compare
the results is real, and the opportunity, that
the Varna festival gives, is unique. 		

National Theatre "Ivan Vazov"
Vassa Zheleznova 1910
by Maxim Gorky
directed by Krasimir Spasov

Theatre оf the Bulgarian Army
Tales from the Vienna Woods
by Ödön von Horvath
directed by Krikor Azaryan
Theatre Laboratory "Sfumato"
"Yovkov" Programme			
The Zlatil Sin
directed by Margarita Mladenova
The Kutsar Sin
directed by Ivan Dobchev
Youth Theatre – Sofia
Chekhov Revue /Gender and Crave
in Chekhov’s Texts/
after A. P. Chekhov
directed by Ivan Panteleev
First Private Theatre "La Strada"
Hamlet after William Shakespeare
directed by Alexandar Morfov
Drama Theatre – Varna
The Cherry Orchard
by A. P. Chekhov
directed by Asen Gadzhalov

Официална програма
—
селекционер:
Борислав Чакринов
Наложената на българина необходимост
от съизмерване със света, страшно бързо
да се навакса пропуснатото, страхът, а
може би любовта, доведоха в театъра до
бясно поставяне на класически текстове–
от Шекспир и Есхил, до Бекет и Пинтър...
Необходимостта да се дефинират тези
проблеми, да се очертаят и анализират
тенденциите, да се съпоставят резултатите, е реална, а и възможността, предоставена от фестивала във Варна,
е уникална. 			
Народен театър "Иван Вазов"
Васа Железнова, 1910г.
от Максим Горки
режисьор Красимир Спасов

Театър на българската армия
Приказки oт виенската гора
от Йодон фон Хорват
режисьор Крикор Азарян
Театрална работилница "Сфумато"
Програма "Йовков"
Грехът Златил
режисьор Маргарита Младенова
Грехът Куцар
режисьор Иван Добчев
Младежки театър – София
Чехов– ревю /Пол и копнеж в
текстовете на А. П. Чехов/
по А.П.Чехов
режисьор Иван Пантелеев
Първи частен театър "Ла страда"
Хамлет по Уилям Шекспир
режисьор Александър Морфов
Драматичен театър – Варна
вишнева градина от А.П.Чехов
режисьор Асен Гаджалов
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Drama Theatre – Sliven
Miss Julie
after August Strindberg
directed by Galin Stoev

Parallel Programme
—
selector:
Yavor Koinakov

Drama Theatre – Pleven
Paranoia by Stefan Tsanev
directed by Stefan Tsanev
Drama Theatre – Vratsa
Dragons after P. Yavorov/ P. Y. Todorov
directed by Bina Haralampieva
Drama Theatre – Burgas
Winnie the Pooh
by A. Milne
directed by Asen Gadzhalov

Драматичен театър – Сливен
Госпожица Юлия
по Аугуст Стриндберг
режисьор Галин Стоев

Паралелна Програма
—
селекционер:
Явор Койнаков

Free Theatre
The Little Prince
by A. de Saint-Exupéry
directed by Madlen Cholakova
Small City Theatre "Off the Channel"
The Balkanski Gentlemen
by Georgi Danailov
directed by Borislav Chakrinov
"Васа Железнова, 1910 г.", НТ "Ив. Вазов"

Vasa Zheleznova.1910, NT "Iv. Vazov"

Драматичен театър – Бургас
Мечо Пух от А. А. Милн
режисьор Асен Гаджалов
Свободен театър
Малкият принц от А. Екзюпери
режисьор Мадлен Чолакова
Малък градски театър "Зад канала"
Господата Балкански
oт Гeорги Данаилов
режисьор Борислав Чакринов
Нов драматичен театър"Сълза и
смях"
Белезници за двама
oт Гeорги Данаилов
режисьор Бойко Илиев

Chekhov-Revue, Youth Theatre – Sofia

"Чехов-ревю", Младежки театър – София

Родопски драматичен театър – Смолян
Легенда за Сибил
от Емилиян Станев
режисьор Катя Петрова

Drama Theatre – Shumen
Lolita
after Vladimir Nabokov/ Edward Albee
directed by Dimitar Dimitrov

Drama Theatre "Salza i Smyah"
Handcuffs for Two
by Georgi Danailov
directed by Boyko Iliev

Драматичен театър – Шумен
Лолита по Владимир Набоков /
Едуард Олби
режисьор Димитър Димитров

драматичен театър – Русе
Сватба от Елиас Канети
режисьор Любомир Дековски

Drama Theatre – Dimitrovgrad
Icarus's Fall
after Yordan Radichkov/ Ingmar Bergman
directed by Ivan Dobchev

Theatre of the Bulgarian Army
Sex, Drugs, and Rock & Roll
by Eric Bogosian
directed by Nikolai Lambrev

Драматичен театър – Димитровград
падането на икар
по Йордан Радичков/Ингмар Бергман
режисьор Иван Добчев

Театър на българската армия
Секс, наркотици и рокендрол
от Ерик Богосян
режисьор Николай Ламбрев

Drama Theatre – Razgrad
The Terrible Parents
by Jean Cocteau
directed by Vazkresia Viharova

First Private Theatre "La Strada"
La Strada written and directed
by Stefan Moskov Stefan Moskov

Драматичен театър – Разград
ужасните родители
от Жан Кокто
режисьор Възкресия Вихърова

Първи частен театър "Ла страда"
Улицата
сценарий и режисура
Стефан Москов

Драматичен театър – Варна
Хранениците на Йорда
от Кръстьо Дренски
режисьор Костадин Бандутов

Театър "Движение"
Стъклената менажерия
от Тенеси Уилямс
режисьор Илия Добрев

Drama Theatre – Ruse
Wedding
by Elias Canetti
directed by Lyubomir Dekovski

Theatre "Movement"
The Glass Menagerie
by Tennessee Williams
directed by Iliya Dobrev
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Rodhope Drama Theatre – Smolyan 		
The Legend of Sibil
by Emilian Stanev
directed by Katia Petrova

Драматичен театър – Плевен
Параноя
от Стефан Цанев
режисьор Стефан Цанев

Drama Theatre – Varna
Yorda‘S Foster-Children
by Krastyo Drenski
directed by Kostadin Bandutov

Драматичен театър – Враца
Змейове
по П. Яворов/П. Тодоров
режисьор Бина Харалампиева
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1994

Parallel Programme
—
Everything for sale
selector: Nikolay Polyakov

1994

OFFICIAL PROGRAMME
—
The Rediscovery of America
selector: Ivan Dobchev

ОФИЦИАЛНА ПРОГРАМА
—
Преоткриване на америка
селекционер: Иван Добчев

I have provisionally divided the selected performances into two groups. The first group
("The Archetype of the Modern Man") is an
attempt to bring together under one formula
the search for the archetype, a particular escape from modern times /more precisely from
their obvious meanings/, the nostalgic journey
to lost, submerged, dreamed native lands of
man… The second group ("The Modern Man in
Modern Times") comprises performances that
deal directly with the crisis of man, set in the
landscape of an americanized world…

Условно съм разделил селекционираните
спектакли на две групи. Първата ("Архетипът на модерния човек") е опит да се
обединят под една формула търсенията
на архетипа, едно своеобразно бягство
от съвремеността /по-точно от нейните видими значения/, носталгичното
пътуване в едни загубени, потопени, сънувани родини на човека... Втората група
("Модерният човек в модерните времена") е съставена от спектакли, които директно се занимават с кризата на човека,
стоящ в пейзажа на един америкаризиран
свят...

National Theatre "Ivan Vazov"
Antigone by Sophocles
directed by Margarita Mladenova
"Стари времена", Театър 199

Theatre 199
Old Times by Harold Pinter
directed by Nikolay Polyakov
State Stolling Theatre
The Glass Menagerie
by Tennessee Williams
directed by Krasimir Spasov
Theatre of the Bulgarian Army
Oupy, or the Theatre at the End of the
Century
by Ivan Radoev
directed by Krikor Azaryan
Theatre of the Bulgarian Army
The Last Yankee by Arthur Miller
directed by Leon Daniel
Theatre Laboratory "Sfumato"
Drama Theatre – Dimitrovgrad
"Radichkov" Programme
Mad Grass by Yordan Radichkov
directed by Margarita Mladenova

Old Times, Theatre 199

Theatre 199
Arizona – а Landscape with a Landrover
by Evgeni Vasilev
directed by Ivan Dobchev
Drama Theatre – Lovech
The Iron Candlestick
after Dimitar Talev
directed by Yulia Ognyanova
National Theatre "Ivan Vazov"
Anatol by Arthur Schnitzler
directed by Krasimir Spasov
National Theatre "Ivan Vazov"
Easter Wine by Konstantin Iliev
directed by Ivan Dobchev
State Strolling Theatre
Lemonade Joe
by Irzi Burdechka
directed by Andrey Avramov
Drama Theatre – Plovdiv
Seven Days From the Life of Razkolnikov
by Konstantin Sokolov
directed by Alexander Dimitrov

Паралелна Програма
—
Всичко за продан
селекционер: Николай Поляков

Easter Wine, NT "Ivan Vazov"

"Великденско вино", НТ "Иван Вазов"

Народен театър "Иван Вазов"
Антигона от Софокъл
режисьор Маргарита Младенова

Театър 199
Аризона – пейзаж с Ландроувър
от Евгени Василев
режисьор Иван Добчев

Театър 199
Стари времена
от Харолд Пинтър
режисьор Николай Поляков

драматичен театър – Ловеч
Железният светилник
от Димитър Талев
режисьор Юлия Огнянова

Държавен пътуващ театър
Стъклената менажерия
от Тенеси Уилямс
режисьор Красимир Спасов

Народен театър "Иван Вазов"
Анатол
от Артур Шницлер
режисьор Красимир Спасов

Театър на българската армия
Упи, или театърът в края на века
от Иван Радоев
режисьор Крикор Азарян

Народен театър "Иван Вазов"
Великденско вино
от Константин Илиев
режисьор Иван Добчев

Театър на българската армия
Последният янки
от Артър Милър
режисьор Леон Даниел

Държавен пътуващ театър
Лимонаденият Джо
от Иржи Бръдечка
режисьор Андрей Аврамов

Театрална работилница "Сфумато"
драматичен театър – Димитровград
Програма "Радичков"
Луда трева по Йордан Радичков
режисьор Маргарита Младенова

драматичен театър – Пловдив
Седем дни от живота на Разколников
от Константин Соколов
режисьор Александър Димитров
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Youth Theatre – Sofia
Make Love
after J. Heller, F. Arabal, A. Rossi
directed by Plamen Kyorlenski
Drama Theatre – Vratsa
The Merchant of Venice
by William Shakespeare
directed by Bina Haralampieva
Drama Theatre – Varna
Vrazhalets by St. L. Kostov
directed by Kostadin Bandutov
Rhodope Drama Theatre – Smolyan
The Taming of the Shrew
by William Shakespeare
directed by Ivan Karadzhov
Drama Theatre – Haskovo
Cabaret by Pierre Anry Camie
directed by Clod Bonet
Theatre of the Bulgarian Army
A Moon for the Misbegotten
by Eugene O’neill
directed By Nikolai Lambrev

Guests – Performances
Omsk Theatre for Children and Youth –
Omsk, Russia
Heart by Mark-Yan Trapman
directed by Vladimir Roubanov
Omsk Theatre for Children and Youth –
Omsk, Russia
The Burning Candlestick
written and directed by Vladimir Rubanov

1995
OFFICIAL PROGRAMME
—
Theatre Turned Towards Itself
selector: Violeta Decheva
It is hardly to believe that there are theatre
makers who wish or could ignore the questions about the destiny of theatre and the reasons for it to be alive today, in the age of the
world of multimedia... Bulgarian theatre also
takes part in the process of searching for new
aesthetics, but there is something which, like
in the whole East European theatre landscape,
makes its experience different, more intense…
The aim of the selections with this motto is to
present the Bulgarian theatre makers’ quest
in this direction during the last two seasons.
Or what kind of theatre do we need today, six
years before the end of XX century?
Theatre Laboratory "Sfumato"
Uncle Vanya
by A. P. Chekhov
directed by Ivan Dobchev

Младежки театър – София
Прави любов
по Дж. Хелър, Ф. Арабал, А. Роси
режисьор Пламен Кьорленски
драматичен театър – Враца
Венецианският търговец
от Уилям Шекспир
режисьор Бина Харалампиева
драматичен театър – Варна
Вражалец oт Ст. Л. Костов
режисьор Костадин Бандутов
Родопски драматичен театър – Смолян
Укротяване на опърничавата
от Уилям Шекспир
режисьор Иван Караджов
драматичен театър – Хасково
Кабаре от Пиер Анри Ками
режисьор Клод Бонен
Театър на българската армия
Луна на несретници
от Юджийн О`Нийл
режисьор Николай Ламбрев

Drama Theatre – Varna
Black Hole
by Goran Stefanovski
directed by Stoyan Kambarev

1995
ОФИЦИАЛНА ПРОГРАМА
—
Театърът, oбърнат към себе си
селекционер: Виолета Дечева
Съдбата на театъра, неговите основания за съществуване в една мултимедиална епоха са очевидни въпроси, които едва
ли има театрал, който да иска или да
може да зачеркне... Нашият театър също
участва в този процес на естетически
търсения, но към това може да се прибави
нещо, което, както останалите театри
от Източна Европа, прави неговия опит
по-различнен, по-нагнетен... Целта на програмата с това заглавие е да представи
търсенията на нашите театрални творци в тази посока през последните два сезона. Или – какъв театър ни е нужен днес–
шест години преди края на XX век?
Театрална работилница "Сфумато"
Програма "Чехов"
Вуйчо Ваньо oт Антон П. Чехов
режисьор Иван Добчев
Три сестри oт Антон П. Чехов
режисьор Маргарита Младенова
драматичен театър – Варна
Черна дупка oт Горан Стефановски
режисьор Стоян Камбарев

Theatre Laboratory "Sfumato"
Three Sisters
by A. P. Chekhov
directed by Margarita Mladenova
Youth Theatre – Sofia
Two Smiles
by A. P. Chekhov
directed by Leon Daniel
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Младежки театър – София
Две усмивки oт Антон П. Чехов
режисьор Леон Даниел

Mad Grass, TL "Sfumato" / DT – Dimitrovgrad

"Луда трева", ТР "Сфумато"

Гост – Спектакли На Фестивала

драматичен театър – Благоевград
Майстори oт Рачо Стоянов
режисьор Бойко Богданов

Drama Theatre – Blagoevgrad
Masters
by Racho Stoyanov
directed by Boyko Bogdanov

омски театър за деца и младежи –
Омск, Русия
Сърце от Марк-Ян Трапман
режисьор Владимир Рубанов

Родопски драматичен театър– Смолян
Забравени от небето
oт Екатерина Томова
режисьор Юлия Огнянова

Rhodope Drama Theatre – Smolyan
Heaven Forgotten
by Ekaterina Tomova
directed by Yulia Ognyanova

омски театър за деца и младежи –
Омск, Русия
Горещият светилник
автор и режисьор Владимир Рубанов

Театър на българската армия
Войцек от Георг Бюхнер
режисьор Галин Стоев
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Theatre of the Bulgarian Army
Woyzeck
by Georg Büchner
directed by Galin Stoev

Parallel Programme
"Dialogue" Theatre
Idiot
by F.M. Dostoevsky
directed by Boyko Iliev

Drama Theatre – Kardzhali
The Sad Cow and the Tender Bull
by Konstantin Sokolov
directed by Dimitar Ignatov
Drama Theatre – Sliven
The Parts of the Night
by Georgi Tenev
directed by Javor Gardev

Паралелна Програма
Театър "Диалог"
Идиот от Ф. М. Достоевски
режисьор Бойко Илиев
Държавен пътуващ театър
Бягай, спасявай се от Алън Ейкборн
режисьор Андрей Аврамов
драматичен театър – Хасково
Човекоядката от Иван Радоев
режисьор Клод Бонен

State Strolling Theatre
Run, Save Yourself
by Alan Ayckbourn
directed by Andrey Avramov
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драматичен театър – Добрич
Отело от Уилям Шекспир
режисьор Любомир Малинов
Театър на българската армия
Величието и падението на Стефан
Стамболов
от Стефан Цанев
режисьор Николай Ламбрев
драматичен театър – Кърджали
Тъжната крава и нежният бик
от Константин Соколов
режисьор Димитър Игнатов
драматичен театър – Сливен
Частите на нощта
от Георги Тенев
режисьор Явор Гърдев

Drama Theatre – Haskovo
The Cannibal Woman
by Ivan Radoev
directed by Claude Bonnen

Гост – Спектакли На Фестивала

Drama Theatre – Dimitrovgrad
Bride Boryana
by P. Y. Todorov
directed by Valeriya Valcheva

Македонски народен театър – Скопие,
Македония
Детски работи от Ремон Кус
режисьор Игор Джамбазов

Drama Theatre – Kyustendil
D-R
by Branislav Nušić
directed by Dimitar Stoyanov

Драматичен театър – Зайчар, Сърбия
Милутин от Весна Йезепкич
режисьор Миомир Стаменкович

Rhodope Drama Theatre – Smolyan
Idiot – Pro Et Contra
after F. M. Dostoevsky
directed by Iliyan Nikolov

Съпътстващи Прояви
"Вуйчо Ваньо", ТР "Сфумато"

Uncle Vanya , TL "Sfumato"

Festival Guest – Performances

Drama Theatre – Varna
Boryana
by Yordan Yovkov
directed by Hristo Tserovski

Macedonian National Theatre – Scopie
Childrens Affairs
by Remon Kus
directed by Igor Dzhambazov

Drama Theatre – Dobrich
Othelo
by William Shakespeare
directed by Lyubomir Malinov

Drama Theatre – Zaichar, Yougoslavia
Milutin
by Vesna Yezepkich
directed by Miomir Stamenkovich

Theatre of the Bulgarian Army
The Grandeur and Disgrace
of Stefan Stambolov
by Stefan Tsanev
directed by Nikolai Lambrev

PARALLEL Event
Discussion on the Festival’s
Official Programme

Three Sisters, TL "Sfumato"

"Три сестри", ТР "Сфумато"

драматичен театър – Димитровград
Невяста Боряна
от Петко Ю. Тодоров
режисьор Валерия Вълчева
драматичен театър – Кюстендил
Д-Р от Бранислав Нушич
режисьор Димитър Стоянов
Родопски драматичен театър – Смолян
Идиот – Pro Et Contra
от Ф. М. Достоевски
режисьор Илиян Николов
драматичен театър – Варна
Боряна от Йордан Йовков
режисьор Христо Церовски

Oбсъждане на селекционираните в
официалната програма спектакли
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1996

Drama Theatre – Haskovo
Drama Theatre – Dimitrovgrad
The Maids by Jean Genet
directed by Javor Gardev

1996

OFFICIAL PROGRAMME
—
Coasts and Horizons
selector: Nikola Vandov

ОФИЦИАЛНА ПРОГРАМА
—
Брегове и хоризонти
селекционер: Никола Вандов

The ambition of the selection is to try to point
out the best performances that have been
produced in Bulgaria since February 1995…
"Coasts and Horizons" – the festival’s motto, is
naturally influenced by the coastal city’s sea…
I don’t think of it as a sign of opposition. My
taste is relatively conservative and this motto
corresponds to my understanding of a great
performance as one which is artistically
sophisticated, resting on the coast of significant theatre tradition, but at the same time
containing the "horizons" of the creative impulse, of searching in the field of theatre.		
		
National Theatre "Ivan Vazov"
Nirvana
by Konstantin Iliev
directed by Margarita Mladenova

Амбицията на селекцията е да се опита
да подбере най-добрите спектакли, създадени у нас след февруари 1995... Брегове
и хоризонти – формулата на фестивала
е естествено повлияна от близостта на
морето... Не схващам това мото на селекцията като знак за противопоставяне.
Имам сравнително традиционен вкус и
смисълът, който влагам в тази формула,
е: голям спектакъл е онзи, който съдържа в
себе си сложна художествена сплав, който
се опира на брега на значителната сценична традиция, но и съдържа "хоризонтите" на творческия порив, на театралните търсения.

National Theatre "Ivan Vazov"
Midsummer Night‘s Dream
after William Shakespeare
directed by Alexandar Morfov
Theatre of the Bulgarian Army
Three Miniatures from
"Fear and Misery of the Third Reich"
by Bertolt Brecht
directed by Leon Daniel
Theatre of Satire – Sofia
January by Yordan Radichkov
directed by Stoyan Kambarev
Small City Theatre "Off the Channel"
Mother-in-Law by Anton Strashimirov
directed by Boiko Bogdanov
Drama Theatre – Varna
The Klyamzin Salesman or the Mother/
Vassa Jeleznova, 1910
by Maxim Gorky
directed by Stoyan Kambarev
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драматичен театър – Хасково
драматичен театър – Димитровград
Слугините
oт Жан Жьоне
режисьор Явор Гърдев

Гост–Спектакли На Фестивала
Орфтеатър – Берлин, Германия
В очакване на Годо
oт Самюел Бекет
режисьор Сузане Трукенброд
Театър за драма и комедия на таганка –
Москва, Русия
Борис Годунов от А. С. Пушкин
режисьор Юрий Любимов

Народен театър "Иван Вазов"
Нирвана от Константин Илиев
режисьор Маргарита Младенова

"В очакване на Годо", Орфтеатър (Германия)

Waiting for Godot, Orphtheatre (Germany)

Festival Guests – Performances
Orphtheatre – Berlin, Germany
Waiting for Godot
by Samuel Beckett
directed by Suzanne Truckenbrodt
"Na Taganka" Drama and Comedy
Theatre – Moscow, Russia
Boris Godunov
by A.S. Pushkin
directed by Yuriy Lyubimov
"School for Contemporary Plays"
Theatre – Moscow, Russia
Krapp‘s Last Tape
by Samuel Beckett
directed by Krikor Azaryan

Народен театър "Иван Вазов"
Сън в лятна нощ
по Уилям Шекспир
режисьор Александър Морфов
Театър на българската армия
три миниатюри из
"страх и мизерия на третия райх"
от Бертолт Брехт
режисьор Леон Даниел

Three Miniatures from "Fear and Misery of the Third Reich", TBA
"Три миниатюри из "Страх и мизерия на Третия райх"", ТБА

Театър "Школа за съвременна пиеса" –
Москва, Русия
Последната лента на Крап
от Самюел Бекет
режисьор Крикор Азарян

Съпътстващи Събития
Сатиричен театър – София
Януари от Йордан Радичков
режисьор Стоян Камбарев
Малък градски театър "Зад канала"
Свекърва от Антон Страшимиров
режисьор Бойко Богданов
драматичен театър – Варна
Клямзинският продавач или майката /
васа железнова, 1910 oт Максим Горки
режисьор Стоян Камбарев

Учебен Театър – Натфиз
Опера за три гроша
от Бертолт Брехт
дипломен спектакъл на абсолвенти от
класа на Стефан Данаилов
режисьор Ивайло Христов
Митични цикли
хореография Боряна Сечанова
обсъждане на селекционираните
театрални спектакли.
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Parallel Events
Student’s Theatre at Natfa
The Threepenny Opera
by Bertolt Brecht
Performance of graduates in Acting
for drama theatre
directed by Ivailo Hristov
Mythical Cycles
choreography by Boriana Sechanova
Discussions on the selected
performances in the festival
programme

Drama Theatre – Varna
Ilyria аfter "Twelfth Night"
аnd sonnets by Shakespeare
stage version аnd direction Galin Stoev
Small City Theatre "Of the Channel"
Tanya – Tanya by Olya Muhina
stage version and production
Javor Gurdev
National Palace of Culture
		
The Lady with the Little Dog
after A. P. Chekhov
mono performance by Marius Kourkinsky

Exhibition Theatre Photogrаphy:
"Vladimir Visotsky: Insight"
photographer Zafer Galibov

1997
SELECTED BULGARIAN PERFORMANCES
—
For аn Authentic Theatre
selector: Kamelia Nikolova
Theatre is a permitted zone for forbidden
things – fears, dreams, desires, aggressions,
desperations, hopes. Theatre is the other, the
unlit side of life. The other, night-face of man. A
face that everybody bears but not everybody
has the ability to show. When a performance is
a result of this ability, it is a type of "unpermitted life" that, whether we like it or not, we can
always recognize it with our "nocturnal" eyes.
It is the authentic fact of art… Another main
characteristic of theatre is that it is a form of
communication. Theatre is a system of possibilities, signs and ways of expression with
scenic means, i.e. it is a language of which one
has to obtain knowledge that has to be maintained and enriched to be adequate to the
cultural situation it is used in… Both characteristics display an understanding of the theatre
festival as a feast of the outright creativity.

"Кралят умира", ДТ – Бургас

Exit the King, DT – Burgas

Drama Theatre – Burgas
Exit the King by Eugene Ionesco
directed by Borislav Chakrinov
Theatre of the Bulgarian Army
Trying to Fly
by Yordan Radichkov
stage version and directing
Krikor Azaryan
New Forms Theatre "Shtrih"
Alice Point Love
idea and directing Petar Todorov
Theatre "Sofia"
Don Juan in Hell
after Moliere, Baudelare, Battaille
directed by Ivan Stanev

Изложба: Театрална фотография
"Владимир Висоцки –
Поглед към себе си"
фотограф: Зафер Галибов

Национален дворец на културата
Дамата с кученцето по А.П.Чехов
авторски моноспектакъл
на Мариус Куркински
драматичен театър – Бургас
кралят умира от Йожен Йонеско
режисьор Борислав Чакринов

1997
СЕЛЕКЦИОНИРАНИ БЪЛГАРСКИ
СПЕКТАКЛИ
—
За един автентичен театър
селекционер: Камелия Николова
Театърът е позволената зона за непозволените неща – за страховете, сънищата,
желанията, агресиите, отчаянията, надеждите. Театърът е другата, неосветената страна на живота. Другото, нощното лице на човека. Лице, което всеки
притежава, но което не всеки и не винаги
има способността да извежда на показ. Когато спектакълът е плод на тази способност, то той е вид "непозволен живот",
който, независимо дали ти харесва или не,
винаги можеш да разпознаеш с "нощните"
си очи. Той е автентичният факт на изкуството... Друга основна характеристика
на театъра е, че той е форма на общуване. Той е система от възможности, знания
и навици за изразяване чрез средствата
на сцената, т.е. език, който трябва да
бъде опознат, поддържан и обогатяван, за
да бъде адекватен на културната ситуация, в която се използва... Двете характеристики показват едно разбиране за
театралния фестивал като празник на
откровеното творчество.
драматичен театър – Варна
Илирия по "Дванайста нощ"
и сонети на Шекспир
режисьор Галин Стоев
Малък градски театър "Зад канала"
Таня-Таня
от Оля Мухина
режисьор Явор Гърдев

Театър на българската армия
Опит за летене
от Йордан Радичков
сценична версия и постановка
Крикор Азарян

Stung, Momentary Fusion (UK)

"Пронизани", Моментъри Фюжън (Обед. кралство)

Театър за нови форми "Щрих"
Алиса точка любовта
идея и режисура Петър Тодоров
Театър "София"
Дон Жуан в ада
по Молиер, Бодлер, Батай
режисьор Иван Станев
Народен театър "Иван Вазов"
Pygmee-Idees – Париж
гъбата, или обратното на обратното
от Цветан Марангозов
режисьор Клод Бонен, Франция
Национален дворец на културата
Алпийско сияние от Петер Турини
режисьор Възкресия Вихърова
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National Theatre "Ivan Vazov";
Pygmee-Idees – Paris, France
The Mushroom or the Opposite
of the Opposite
by Tzvetan Marangozov
directed by Claude Bonin (France)
National Palace of Culture
Alpenglow
by Peter Turini
direced by Vazkresia Viharova
National Theatre "Ivan Vazov"
The Tempest
by William Shakespeare
stage version and directing
Alexander Morfov
Drama Theatre – Vratsa
The Lesson by Eugene Ionesco
directed by Borislav Chakrinov

Selected Foreign Performances

Kathy Randels – New Orleans, Usa
Rage Within / Without
written and performed by Kathy Randels
Dah Theatre – Belgrad, Serbia
The Legend about the end of the World
script and directing
Jadranka Andjelic, Dijana Milosevic

Parallel Events
Seminar of Theatre Critics
For an Authentic Theatre
moderated by Kamelia Nikolova
discussion on the festival programme

1998
SELECTED BULGARIAN PERFORMANCES
—
New Forms are Needed!
selectior: Veneta Doytcheva

"Гъбата, или обратното на обратното",
НТ "Ив. Вазов / Pygmee-idees (Франция)

The Mushroom, or the Opposite of the Opposite,
NT "Iv. Vazov"/ Pygmee-idees (France)

Momentary Fusion – London, Uk
Stung
directed by Isabel Rocamora
choreography created by the company
Louise Bedard Dance – Montreal, Canada
Cartes Postales de Chimere
choreography and interpretation
Louise Bedard
Ofthe Theatre – Usa
Decameron 5/8: A Meditation
on Human Appetite
idea and directing Leslie Baker

Exactly a century after Chekhov’s line, on the
verge of another century, theatre faces the
same problem. The courage of Bulgarian
theatre is put to the test today. It has the
strength to bring to life the most productive
out of its resources; it has the strength to offer
new aesthetic, moral, organizational solutions.
A renewal means to be found dynamic possibilities for stage life of contemporary theatre
language… Invention, searching, and desire
for a reasonable change – this is the motto of
the day… I believe that new forms in art are
followed by new forms in life. We need to open
our eyes, our senses and our mind and answer the challenges at the end of a century, on
the verge of another millennium.
National Theatre "Ivan Vazov"
The Lower Depths
after motifs by
M. Gorky and miniatures
by Daniel Harms,
directed by Alexandar Morfov

Народен театър "Иван Вазов"
Бурята по Уилям Шекспир
сценична версия и постановка
Александър Морфов
драматичен театър – Враца
Урокът от Йожен Йонеско
режисьор Борислав Чакринов

Чуждестранни Спектакли
Театрална трупа "Моментъри
фюжън" – Обединено кралство
Пронизани
режисьор Изабел Рокамора
хореография "Моментъри фюжън"
Луиз Бедар Данс – Канада
Пощенски картички от страната
химерия
хореография и изпълнение Луиз Бедар
"Офдъ" Тиътър – Сащ
Декамерон 5/8: медитация върху
човешкия апетит
идея и режисура Лесли Бейкър
Кати Рандълс – Сащ
ярост отвътре/отвън
автор и изпълнител Кати Рандълс
Театър "Дах" – Белград, Сърбия
легенда за края на света
сценарий и режисура
Задранка Аниелич, Диана Милошевич

Съпътстващи Прояви
Критически семинар
За един автентичен театър
с участието на театроведи, режисьори, актьори, гости на фестивала
Представяне на проекти на млади
режисьори
Обща дискусия върху фестивалната
програма
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1998
СЕЛЕКЦИОНИРАНИ БЪЛГАРСКИ
СПЕКТАКЛИ
—
Нужни са нови форми!
селекцонер: Венета Дойчева
Точно век след думите на Чехов, пред прага на един друг век, театърът се изправя
пред същия въпрос. Днес се поставя на изпитания смелостта на българския театър. Той има сили да извика на живот найпродуктивното от своя резерв, има сили
да предложи нови естетически, морални,
организационни решения. Обновление означава да се открият динамични възможности за сценичен живот на съвременния театрален език... Откривателство,
търсене, желание за една разумна промяна – това е мотото на деня... Вярвам, че
след новите форми в изкуството следват новите форми в живота. Нужно е да
отворим очите, сетивата и разума си и
да отговорим на предизвикателствата в
края на един век, пред прага на едно ново
хилядолетие.
Народен театър "иван вазов"
На дъното
от максим горки
режисьор александър морфов
драматичен театър – Пазарджик
Не се събуждай, Фийби!
по романа "Спасителят в ръжта"
от Дж. Селинджър
режисьор Пламен Панев
Театър на българската армия
Първи частен театър "Ла страда"
Майстора и Маргарита
по Михаил Булгаков
режисьор Стефан Москов
Театрална работилница "Сфумато"
Апокриф по автентични
български апокрифни текстове
авторски спектакъл на
Маргарита Младенова и Иван Добчев
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Drama Theatre – Pazardzhik
Don’t Wake Up, Feebe!
after the novel of J.D.Sallinger
"The Catcher In The Rye"
directed by Plamen Panev

Selected Foreign Performances

драматичен театър – Сливен
Летен театр. университет – Сливен
Хамлет
по Уилям Шекспир
режисьор Лилия Абаджиева

Theatre of the Bulgarian Army
First Private Theatre "La Strada"
the Master and Margarita
after Mikhail Bulgakov
stage version and visual concept
Stefan Moskov
Theatre Workshop "Sfumato"
Apochrypha after authentic
bulgarian apocryphal texts
directed by Margarita Mladenova
and Ivan Dobchev
Small City Theatre "Off the Channel"
Slaveikovtsi
performance by Boyko Bogdanov

Спомени на ангели, Театър "Дах" (Сърбия)
Angel’s Memories, "Dah" Theatre (Serbia)

Drama Theatre – Sliven
"Summer Theatre University" Association
Hamlet after William Shakespeare
directed by Lilia Abadzhieva

La Terra Nuova Theatre – Italy
Once Upon a Time a Swan Lake
an open-air performance
choreography Luca Bruni

Theatre 199
Little Eyolf by Henrik Ibsen
directed by Plamen Markov

Theatre "Gerard Philipe" – Saint Denies,
France
Executioner 14
text and direcion Adel Hakim
a coproduction of theatre Gerard Philipe
De Saint-Denis, Minicipal Theatre – Ivry
and Research Centre For Contemporary
Drama – Nantes

"Concept for Theatre" Foundation
The Comedy of Errors
by William Shakespeare
directed by Dimitar Nedkov
Drama Theatre – Varna
Thomas Becket by Jean Annouie
directed by Borislav Chakrinov
State Puppet Theatre – Varna
Portraits after A.P. Chekhov’s one-act
plays "A Proposal" and "A Bear"
directed by Sunny Suninsky
State Puppet Theatre – Varna
The Sick Little Tram
by Ilian Trojansky
directed by Svetlozar Gagov

Малък градски театър "Зад канала"
Славейковци
авторски спектакъл
на Бойко Богданов

"Dah" Theatre – Belgrad, Serbia
Angel’s Memories
an open air performance based on texts
by Octavio Paz, Jose Angel Valente, Sam
Shepard, Lesek Kolakowski, Rainer Maria
Rilke, The Bible
dramaturgy and direction Dijana Milosevic
and Jadranka Anjelic
Landestheater Tübingen
Academy Schloss Solitude – Germany
Saga About an Unfenced Yard
or the Memoirist’s Family
by Tsveta Sofronieva
directed by Thomas Milz
and Goran Gugulovski
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Театър "Дах" – Белград, Сърбия
Спомени на ангели
по Октавио Пас, Хосе Анхел Валенте,
Сам Шепърд, Лешек Колаковски, Райнер
Мария Рилке, Библията
режисьори Диана Милошевич
и Ядранка Аниелич

драматичен театър – Варна
Томас Бекет
от Жан Ануи
режисьор Борислав Чакринов

Ландес театър Тюбинген
Академия "Шлос Солитюд" – Щутгарт,
Германия
Сага за разградения двор или
семейството на мемоариста
от Цвета Софрониева
режисьори Томас Милц и Горан Гугуловски

Театър 199
Малкият Ейолф
от Хенрик Ибсен
режисьор Пламен Марков

Алистър О’лафлин – Обединено
кралство
Блясъкът на светкавицата
моноспектакъл на Алистър О’лафлин

Фондация "Концепция за театър"
Комедия от грешки
по Уилям Шекспир
режисьор Димитър Недков

Театър "Черноенебобелое" –
Москва, Русия
Тук беше Ссср
режисьор Дмитрий Арюпин

Държавен куклен театър – Варна
Портрети по "Предложение" и "Мечка"
от А. П. Чехов
режисьор Съни Сънински
Държавен куклен театър – Сливен
Болното трамвайче
от Илиян Троянски
режисьор Светлозар Гагов

Чуждестранни Спектакли
Театър "Ла Терра Нуова" – Италия
Имало едно време
(уличен спектакъл)
хореография Лука Бруни
Театър "Жерар Филип" – Сен Дени,
Франция
Екзекутор 14
автор и режисьор Адел Аким
Копродукця на театър "Жерар Филип",
Градски театър – Иври и изследователски център за съвременна драма – Нант

Hamlet, DT – Sliven

"Хамлет", ДТ – Сливен

V – Tol Данс Къмпани – Обединено
кралство
И нищо друго освен истината
хореография Марк Мърфи
Би Ван Варк Кълектив Танц – Германия
Хомо Ксерокс Ii – Ранк Сапиенс
хореография Би Ван Варк
Народен театър – Битоля, Македония
Евангелие по сенките
по богомиловски легенди
текст Владо Гьорески
и Владо Цветановски
режисьор Владо Цветановски
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Alister O’loughlin – Uk
The Flash of Lightning
solo performance by Alister O’loughlin
"Blackskywhite" Theatre – Moscow, Russia
Ussr was here
directed by Dmitriy Aryupin

Theatre Performance Group
"Taichi-Kikaku"– Tokyo, Japan
Friend, when Comes the Day to Die
Shintai-Shi (Body Poetry)
a performance by Rumiko Morimura
National Theatre – Bucharest, Romania
Philoctetes after Sophocles
directed by Andrea Vulpe
Mladinsko Theatre – Ljubljana, Slovenia
Miss Julie by August Strindberg
directed by Eduard Miler
Ljubljana University – Slovenia
Academy For Theatre, Radio,
Film аnd Tv Art
Birthday Party
by Harold Pinter
directed by Galin Stoev

"И нищо друго освен истината", V-Tol Денс (Обед. кралство)

Be Van Vark Kollektive Tanz – Germany
Homo Xerox Ii– Rank Sapiens
idea and choreography Be Van Vark
National Theatre – Bitolya, Macedonia
Gospel on Shadows
after Bogomil legends
text Vlado Gyoreski
and Vlado Tsvetanovski
directed by Vlado Tsvetanovski
New Theatre – Riga, Latvia
43. A Moon over the Horizon
after plays and short stories by
A. P. Chekhov
directed by Ivan Panteleev
Theatermerz – Graz, Austria
Medea
by Willi Bernhardt after Euripides
directed by Willi Bernhard

Театър Мерц – Грац, Австрия
Медея от Вили Бернхард по Еврипид
режисьор Вили Бернхард
Театрална трупа "Таичи Кикаку" –
Токио, Япония
Когато настъпи часът на смъртта,
приятелю
автор и изпълнение Румико Моримура
Народен театър – Букурещ, Румъния
Филоктет от Софокъл
режисьор Андреа Вулпе
Театър младинско – Любляна, Словения
Госпожица Юлия от Аугуст Стриндберг
режисьор Едуард Милер

Parallel Events

And Nothing but the Truth, V-Tol Dance Co. (UK)

V-Tol Dance Company – Uk
And Nothing but the Truth...
artistic director and choreographer
Mark Murphy

Нов театър – Рига, Латвия
43. Луна над хоризонта
по пиеси и разкази на А. П. Чехов
режисьор Иван Панталеев

First Private Theatre "La Strada"
Pay Attention!
written and directed by Kamen Donev

Академия за театрално, радио, филмово и телевизионно изкуство
Университет Любляна – Словения
Рожден ден от Харолд Пинтър
режисьор Галин Стоев

Work in Progress Demonstration:
Theatre "Dah" – Belgrade, Serbia
Съпътстващи Прояви
Theoretical Discussion
"Season 97/98" with the participation
of theatre makers, theatrologists
and theatre critics

Първи частен театър "Ла страда"
Обърнете внимание от Камен Донев
режисьор Камен Донев
Демонстрация на работен процес
на театър "Дах" – Белград, Сърбия

Exhibitions / Presentations
Presentation of contemporary
French drama

Теоретична дискусия
"Сезон 97/98" с участието на български
театроведи, театрални критици и
режисьори
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1999
СЕЛЕКЦИОНИРАНИ БЪЛГАРСКИ
СПЕКТАКЛИ
—
Театърът на толерантността
селекционер: Камелия Николова
Това е последната година от един трагичен век на различието, на категоричното
противопоставяне, на задължителния
избор или-или, който в своя край опитва
да замени отстоявания от него принцип
на войната с принципа на толерантността. Ето защо намерението на МТФ "Варненско лято"’99 е да открие и да събере в
едно чертите на българския театър на
толерантността. Селекцията на основната програма откроява сред вълната
от спектакли онези от тях, които приемат и съвместяват в себе си многообразието от философски, естетически, стилистични, личностни, политически и други
различия...
Народен театър "Иван Вазов"
бившата мис и малкия град
от Мартин Макдона
режисьор Пламен Марков
Театър "Българска армия"
Буре барут от Деян Дуковски
режисьор Крикор Азарян
драматичен театър – Варна
Котка върху нажежен ламаринен покрив
от Тенеси Уилямс
режисьор Красимир Спасов

Presentation of young directors’ projects
exhibition "Vision for the Future"
Изложби / Презентации
Представяне на съвременна
френска драма
Изложба "Визия за бъдещето"
Представяне на проекти на млади
режисьори
Human Beeing, Charnock Co. (UK)

"Човешко същество", Чарнок Къмп. (Обед. кралство)
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1999
SELECTED BULGARIAN PERFORMANCES
—
Theatre of tolerance
selector: Kamelia Nikolova
This is the last year of a tragic century – a
century of differences, of radical oppositions,
of the compulsory choice between "either –
or". At its end this century is trying to replace
the principle of war which it maintained with
that of tolerance. That is why the intention of
ITF Varna Summer’99 is to discover and bring
together the features of the Bulgarian theatre
of tolerance. The selection of the main programme outlines among the waves of performances those of them which contain a variety
of philosophical, aesthetic, stylistic, personal,
political and other diversity.
National Theatre "Ivan Vazov"
Beauty Queen of Leenane
by Martin Mcdonagh
directed by Plamen Markov

Theatre of Satire – Sofia
Legal Art – Centre
Dangerous Liaisons
after the novel of the same name
by Choderlos De Laclos
directed by Desislava Shpatova

Театър "София"
три сестри по А.П.Чехов
режисьор Стоян Камбарев
Театрална работилница "Сфумато"
Квартет по Хайнер Мюлер & Co,
по епистоларния роман
"Опасни Връзки" на Шодерло Дьо Лакло
режисьор Явор Гърдев
Театрална работилница "Сфумато"
Антигона смъртната по Софокъл
режисьор Маргарита Младенова
Сатиричен театър – София
Легал Арт – Център
Опасни връзки по едноимения роман на
Шодерло дьо Лакло
режисьор Десислава Шпатова

"Три сестри", Театър "София"

New Bulgarian University –
Theatre Department
Customs after "An Optimistic Theory for
the Bulgarian People" by Ivan Hadzhiyski
directed by Vаzkresia Vihаrova
Small City Theatre "Off the Channel"
The Sorrows of Young Werther
after texts by Goethe,
Kierkegaard, Kafka, Elliot, Bovel
directed by Lilia Abadzhieva

Drama Theatre – Varna
Cat on a Hot Tin Roof
by Tennessee Williams
directed by Krasimir Spasov

"Concept for Theatre" Foundation
Man Himself
after works by Andrei Platonov
mono performance of Marius Kourkinski

Театрален департамент – Нбу
Бит по "Оптимистична теория на
българския народ" от Иван Хаджийски
режисьор Възкресия Вихърова
Малък градски татър "Зад канала"
Страданията на младия Вертер
по текстове на Гьоте,
Киркегор, Кафка, Елиът, Бовел
режисьор Лилия Абаджиева
Фондация "Концепция за театър"
Самият човек по произведения
на Андрей Платонов
моноспектакъл на Мариус Куркински

Чуждестранни Спектакли

Theatre Laboratory "Sfumato"
Quartet
by Heiner Müller & Co,
after the epistolary novel "Dangerous
Liaisons" by Choderlos De Laclos
directed by Javor Gardev (t.a.g.)
Theatre Laboratory "Sfumato"
Antigone the Woman-Born
after Sophocles
directed by Margarita Mladenova

Театрална трупа "Съседите отдолу" –
Гренобъл, Франция
един богат, трима бедни
от Луис Калаферт
режисьор Паскал Анри
Национален театър – Атина, Гърция
Медея от Еврипид
режисьор Никети Контури
Театър манифактур – Нанси, Франция
Фондация "Концепция за театър"
история на окото
по Жорж Батай
режисьор Иван Станев
Градски театър – Любляна, Словения
Игри на смърт от Йожен Йонеско
режисьор Галин Стоев

Three Sisters, Theatre "Sofia"

Theatre of the Bulgarian Army
Powder Keg
by Dejan Dukovski
directed by Krikor Azaryan

Drama Theatre "Sofia"
Three Sisters after A. P. Chekhov
directed by Stoyan Kambarev
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Selected Foreign Performances
Charnock Company – London, Uk
Human Being
mono performance of Nigel Charnock
National Theatre – Ankara, Turkey
Happy End by Bertolt Brecht
directed by Yucel Erten
Adam Darius and Kazimir Kolesnik –
Finland
Pierrot in Exile idea and choreography
Adam Darius and Kazimir Kolesnik

Чарнок Къмпъни – Лондон,
Обединено кралство
Човешко същество
моноспектакъл на Найджъл Чарнок
Държавен театър – Анкара, Турция
Хепи-енд от Бертолт Брехт
режисьор Юсел Ертен
Адам Дариус и Казимир Колесник –
Финландия
пиеро в изгнание
идея и хореография Адам Дариус
и Казимир Колесник

Съпътстващи Прояви
драматичен театър – Хасково
втора сряда от Маргарит Минков
режисьор Александър Илинденов
Театрален джаз бенд – Германия /
България
"синьо в синьото. Гершуин" (откъс)
режисьор Стефан Москов
със специалното участие на
Мая Новоселска и Самуел Финци
Програма "Тела извън ежедневието"
New World Performance Laboratory, Сащ
Войцек по Георг Бюхнер;
режисьор Джеймс Словак
Хенри Смит, Сащ
Танцът на воина
соло-спектакъл
Театрален департамент – Нбу
Минувач улична акция
режисьор Възкресия Вихърова

Изложби
Изложба Театрален костюм
съвместно с Народен театър
"Иван Вазов"
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"The Neighbours from Downstairs"
Theatre Group – Grenoble, France
One Rich, Three Poor
by Louis Calaferte
directed by Pascale Henry

New World Performance
Laboratory – USA
Woyzeck
after Georg Büchner
directed by James Slowiac
Henry Smith – USA
Dance of the Warrior
a solo performance
Theatre Department – New Bulgarian
University
Passer-by
a street action
directed by Vazkressia Viharova

"Медея", НТ – Атина (Гърция)

Изложба детски рисунки
"Багрите на пролетта"
от едноименния конкурс на фондация
"Бъдеще за България"

Малък градски театър "Зад канала"
Арт
oт Ясмина Реза
режисьор Пламен Марков

Община Варна
Музей "Панчо Владигеров"
изложба 100 години Панчо Владигеров

Театър "София"
Ноев ковчег по Йордан Радичков
режисьор Елена Цикова

Изложба фотография:
Задраскани хора – Бежанци от косово
фотограф: Мариана Кръстева

Сдружение "Летен театрален
университет"
забравени от небето
от Екатерина Томова
режисьор Юлия Огнянова
моноспектакъл на Златина Тодева
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Medea, NT – Athens (Greece)

National Theatre – Athens, Greece
Medea after Euripides
directed by Niketi Kontouri
Theatre De La Manufacture –
Nancy, France
"Concept for Theatre" Foundation
The Story of the Eye
after Georges Bataille
directed by Ivan Stanev
City Theatre – Ljubljana, Slovenia
Jeux de Massacre
by Eugene Ionesco
directed by Galin Stoev

Parallel Events
Drama Theatre – Haskovo
In memoriam
Second Wednesday
by Margarit Minkov –
directed by Alexander Ilindenov
Theatre Jazz Band Germany/ Bulgaria
excerpt from the production
Blue in the Blue. Gershwin
directed by Stefan Moskov
with the special participation
of Maya Novoselska and Samuel Finzi
Bulgarian Theatre Association
Den Gri – X Foundation
Programme Workshop
Bodies Beyond Everyday Life

Exhibitions
Exhibition The Theatre Costume
in co-operation with National Theatre
"Ivan Vazov"
Exhibition children paintings
The Colors of Spring
from the competition of the same name
of "Future For Bulgaria" Foundation
Varna Municipality
"Pancho Vladigerov" Museum
Еxhibition 100 Years Pancho Vladigerov
Photo exhibition: Striken off People –
The Kosovo Refugees
photographer: Mariana Krasteva

2000
SELECTED BULGARIAN PERFORMANCES
—
Theatre of margins
Selector: Bogdan Bogdanov
After "New Forms аre Needed!" and "Theatre of Tolerance", ITF Varna Summer is now
naturally facing the more general question
of theatre’s margins. The art of theatre is a

2000

Театър на голия охлюв – Нбу
Индже по Йордан Йовков
режисьор Възкресия Вихърова

СЕЛЕКЦИОНИРАНИ БЪЛГАРСКИ
СПЕКТАКЛИ
—
Театър на границите
селекционер: Богдан Богданов
След "Нужни са нови форми!" и "Театърът
на толерантността", Международният варненски фестивал се изправя естествено пред по-генералния въпрос за
границите на театъра... Театралното
изкуство е спор с възможността за добро
отграничаване. Отворено към другите
изкуства, а и към безкрайността на живота, за взаимодействие, то е поредица
от взаимодействия, чийто резултат е
винаги някакво преобразуване... Природата му е да поставя под въпрос, да сочи
това, което все още не съществува, да
подсказва други реалности... Ще бъдат
предпочетени отворени постановки, които си сътрудничат с други изкуства и не
се боят от границите между театъра и
живота. Ще се даде преднина на успешното атакуване на стереотипа на традиционната сценична реч, на ефективното
размиване на границите между сцена и
салон, на въздействащото поставяне под
въпрос на обичайното театрално пространство и време.

Noah‘s Ark, Theatre "Sofia"

"Ноев ковчег", Театър "София"

Родопски драматичен театър– Смолян
Театър за нови форми "Щрих"
циганска история
по Мирослав Клима
режисьор Петър Тодоров
Легал арт – Център
отвъд отвъд
авторски спектакъл на
Десислава Шпатова
Театър "Българска армия"
руска народна поща от Олег Богаев
режисьор Явор Гърдев
Народен театър "Иван Вазов"
самолетът беглец
от Камен Донев
режисьор Галин Стоев
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debate with the possibility for good differentiation. Open to other arts and to infinity of life, it
is a sequence of interactions that always result
in some kind of transformation… It is inherent
in its nature to put into question, to point at still
not existing things, to imply other realities…
Preferences will be given to open productions that communicate with other arts and
are not afraid of the borderline between life
and theatre. Priority will be given where the
stereotype of the conventional scenic speech
is successfully attacked, where the borderlines
between stage and auditorium are effectively
diluted, where the conventional time and
space are effectively put into question. 		
		
Small City Theatre "Off the Channel"
Drama Theatre – Montana
Art
by Yasmina Reza
directed by Plamen Markov
Drama Theatre "Sofia"
Noah‘s Ark
after Yordan Radichkov
stage version and direction Elena Tsikova
"Summer Theatre University" Association
Heaven Forgotten
after Ekaterina Tomova
directed by Yulia Ognyanova
Theatre of the Slug –
New Bulgarian University
Indzhe
(an ethnostory of the tragicomic horror)
after Yordan Yovkov
directed by Vazkresia Viharova
Rhodopa Drama Theatre – Smolyan
Theatre for New Forms "Shtrih"
A Gypsy Story
after the play of Miloslav Klimaíà
"Kalo Mitrash"; Myths and legends told by
bulgarian gypsies and gypsy poetry
script and direction Petar Todorov
Legal Art – Centre
Beyond Beyond
concept and direction
Desislava Shpatova

Theatre "Bulgarian Army"
The Russian National Postal Service
by Oleg Bogaev
stage version and direction
Javor Gardev

Чуждестранни Спектакли
И Копродукции

Селект Мениджмънт Арт и Национален театър – Букурещ, Румъния
жана д‘Арк. Откъси от едно досие
сценарий и режисура Михай Манутию
драматичен театър – Варна,
Академичен младежки теаър
"Глобус" – Новосибирск, Русия
Творчески център "В. С. Мейерхолд" –
Москва, Русия
Въздушният град
по "Птиците" на Аристофан
режисьор Валери Фокин

National Theatre "Ivan Vazov"
The Runaway Plane by Kamen Donev
directed by Galin Stoev

Гранд театър – Грьонинген, Холандия
"Софиензеле" – Берлин, Германия
"Одавижън" – София, България
Атараксия
хореография Галина Борисова

"Тъжният принц", КТ – Варна

The Sad Prince, Puppet Theatre – Varna

Selected Foreign Performances
Macedonian National Theatre – Skopie,
Macedonia
Antigone in Technoland
after Sophocles
directed by Galin Stoev

Heaven Forgotten, "Summer Theatre University" Ass.
"Забравени от небето", Сдр. "Летен театр. университет"

Македонски национален театър –
Скопие, Македония
антигона в техноленд по Софокъл
режисьор Галин Стоев

Suspect Culture – Glasgow, Uk
Mainstream by David Greig
directed by Graham Eatough

Съспект калчър – Глазгоу,
Обединено кралство
Традиционно от Дейвид Грег
режисьор Греъм Ита

Random Dance Company – London, Uk
The Trilogy
concept and direction Wayne Mcgregor
choreography Wayne Mcgregor
in collaboration with the dancers

Рандъм Данс Кампъни – Лондон,
Обединено кралство
Трилогията
идея и режисура Уейн Макгрегър
хореография Уейн Макгрегър

Freie Kammerspiele – Magdeburg,
Germany
Hamlet by William Shakespeare
stage version and directing
Lilia Abadzhieva

Фрайе камершпиле – Магдебург,
Германия
Хамлет по Шекспир
режисьор Лилия Абаджиева

John Scott’s Irish Modern Dance Theatre –
Dublin, Ireland
That Place, Those People
choreography by Sean Curran
Intimate Gold
choreography by John Scott

Джон Скот Модърн Данс Тиътър –
Дъблин, Ирландия
онова място, онези хора
хореография Шон Къран
интимно злато
хореография Джон Скот

Хисако Хорикава, Япония
сардина и горещ вятър
(Буто танц)
хореография и изпълнение
Хисако Хорикава

Специално Поканени Спектакли
Програма "Теорем"
Театрална работилница "Сфумато"
Черното руно
сценарий и режисура Иван Добчев и
Маргарита Младенова
Програма
"Разпространение на спектакли"
Нов драматичен театър"Сълза и
смях"
Машинописци от Мърей Шийзгъл
режисьор Иржи Менцел
Програма "In Memoriam"
Драматичен театър – Плевен
4. Вертикално: Любов
от Иван Радоев
режисьор Боян Иванов
Програма "спектакли за деца"
Куклен Театър – Варна
Тъжният принц
от Дитер Пойст
режисьор Злати Златев
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Select Management Art and
National Theatre – Bucharest, Romania
Jeanne d’Arc. Extracts of a File
script and direction Mihai Maniutiu
choreography Sylvain Groud
Drama Theatre – Varna
Academical Youth Theatre "Globus" –
Novosibirsk, Russia
"V. S. Meierhold" Art Centre – Moscow,
Russia
The Air Town
аfter "The Birds" by Aristophanes
directed by Valeri Fokin

Specially Invited Performances
"Theorem" Programme
Theatre Laboratory "Sfumato"
The Black Fleece
script and directing by Ivan Dobchev
and Margarita Mladenova
"Distribution of Performances"
Programme
New Drama Theatre "Salza i Smyah"
The Typists
by Murray Schisgal
directed by Jiri Menzel
"In Memoriam" Programme
Drama Theatre – Pleven
4. Vertically: Love
dramaturgical collage after the short
plays by Ivan Radoev
directed by Boyan Ivanov
"Performances for Children" programme
State Puppet Theatre – Varna
The Sad Prince
by Predrag Bieloshevich
script and directing Biserka Kolevska
State Puppet Theatre – Varna
Exupery – The Little Prince
by Dieter Poist
directed by Zlati Zlatev

"Сардина и горещ вятър", Хисако Хорикава (Япония)
Sardine and Hot Wind, Hisako Horikawa (Japan)

Grand Theatre – Groningen,
The Netherlands
"Sophiensaele" – Berlin, Germany
"Odavision" Agency – Sofia, Bulgaria
Ataraxia
choreography by Galina Borissova

"Debuts" Programme
New Drama Theatre "Salza i Smyah"
National Students` House
Three Sisters after A .P. Chekhov
directed by Julian Tabakov

Exhibitions / Presentations
Presentation of theatre projects

Hisako Horikawa, Japan
Sardine and Hot Wind
(Butoh Dance)
choreography and performance
by Hisako Horikawa

presentation of new theatre books
and magazines
Exhibition:
The Theatre Photography of Simon Varsano
Exhibition of childrens’ paintings

Програма "Дебюти"
Нов драматичен театър"Сълза и
смях"
Национален студентски дом
Три сестри
по А. П. Чехов
авторски спектакъл на Юлиан Табаков

Изложби / Презентации
Представяне на проекти на млади
режисьори
Представяне на нови книги и списания
за театър
Изложба:
Театрална фотография
на Симон Варсано

селекционерът с неговия собствен опит,
нагласи, вид афективност и вид разсъдъчност.
Театър "българска армия"
бая си на бълхите
от Боян Папазов
режисьор Крикор Азарян
драматичен театър – Плевен
Чайката
по а. П. Чехов
режисьор Боян Иванов
Нов драматичен театър
"сълза и смях"
гледалото или вечната
балканска кръчма
авторски спектакъл на Бойко
Богданов и Вечеслав Парапанов

Изложба детски рисунки
театър 199
монолози за вагината
от Ева Енслър
режисьор Галин Стоев

2001
СЕЛЕКЦИОНИРАНИ БЪЛГАРСКИ
СПЕКТАКЛИ
—
продължение и начало
селекционер: Ромео Попилиев
Самата 2001 година, изобщо новият век,
новото хилядолетие, са едно продължение, но и начало. Варненският театрален
фестивал също вече придобива чертите
на една устойчива за нас традиция, но
същевременно той представлява и вече
устойчиво пространство за новите театрални предизвикателства... В преследваната от мен селекция са намерили своето
място както спектаклите на стабилните, проверени средства, така и онези,
които са носители на един по-нов, по-необичаен сценичен език... По този начин
настоящата селекция не се ограничава в
определени стилове, методи, моди и т.н.,
а представлява онова силово поле (но вероятно и мрежа, и капан), в което попада
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драматичен театър – Благоевград
пиеса # 27
от Алексей Слаповский
режисура Петър Пейков,
Албена Георгиева
Народен театър "Иван Вазов"
ромео и жулиета
по Уилям Шекспир
авторски спектакъл
на Лилия Абаджиева
Народен театър "Иван Вазов"
контрабасът
от Патрик Зюскинд
режисьор Пламен Марков
моноспектакъл на Валентин Ганев

Селекционирани чужди спектакли
Aрт е Прогрес Продуксион – франция
за едното да или едното не
от Натали Сарот
режисьор Жан-Жак Дюлон
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2001

National Theatre "Ivan Vazov"
Romeo and Juliet
after William Shakespeare
directed by Lilia Abadzhieva

Хиподроум Стейт Тиътър – Гейнвил,
Сащ
преходности
идея и хореография Галина Борисова

SELECTED BULGARIAN PERFORMANCES		
—
Continuation аnd Beginning
selector: Romeo Popiliev

National Theatre "Ivan Vazov"
The Contrabass by Patrick Süskind
directed by Plamen Markov

Балет "арабеск" и европейски
пътуващ проект 1999 – 2001
пощенски картички към xxi век,
iii част "Wish-Dish" – софия
хореография и изпълнение
Бетина Холцхаусен, Фиона Милуард,
Росен Михайлов, Золтан Надж,
Олга Житлухина

The year 2001, the new century and the new
millennium in general are a continuation but
also a new beginning. ITF Varna Summer has
acquired the features of an already steady
tradition but at the same time it represents
a steady space for new theatrical provocations. In a broader sense the beginning has
always been a continuation and vice versa. In
my selection performances have found place
which are based on stable and trusted means
of staging and others that bring newer and
uncommon theatrical language as well. Thus
the selection is not limited to certain styles,
methods, fashions etc., but represents that
force field (or perhaps a certain network or
a trap) in which a selector falls with the own
experience, expectations, type of emotionality
and rationality.

театрален департамент – НБУ
Koлеж по изкуства – Дартингтън,
Обединено kралство
Опит за ... Радичков
авторски спектакъл на студенти

Специално поканени спектакли
драматичен театър – Варна
игра на любов и случайност
по Пиер дьо Мариво
сценичен вариант и постановка
Галин Стоев
драматичен театър – Варна
бастард по фр. Дюренмат,
у. Шекспир и Адсон де Мутие-ан-Дер
режисьор Явор Гърдев (t.a.g.)
Държавен куклен театър – Варна
игра на светлини и сенки
режисьор Николина Георгиева
театър 199
есенна соната от Ингмар Бергман
режисьор Младен Киселов

"Без дистанция", Т. Леман и П. Рогел (Германия)

Theatre "Bulgarian Army"
worshipping fleas
by Boyan Papazov
directed by Krikor Azaryan
Drama theatre – pleven
the seagull
after А. P. Chekhov
directed by Boyan Ivanov
New Drama Theatre "Salza i Smyah"
Gledaloto or the eternal balkan tavern
a performance by Boiko Bogdanov
and Vecheslav Parapanov
Theatre 199
the vagina monologues
by Eve Ensler
directed by Galin Stoev
Drama Theatre – Blagoevgrad
Play No 27
by Aleksey Slapovskiy
directed by Petar Peikov,
Albena Georgieva

Distanzlos, T. Lehmann and P. Roggel (Germany)

Selected foreign performances
Art Et Progres Production – France
Pour Un Oui Ou Pour Un Non
by Nathalie Sarraute
directed by Jean-Jacques Dulon
Hippodrome State Theatre – Gaineville, Usa
Transitions idea and choreography
by Galina Borissova
"Arabesque" Ballet and
European Travelling Project 1999 – 2001
Postcards to the 21-St Century,
3-Rd Part Wish-Dish – Sofia
choreographers and dancers Bettina
Holzhauzen, Fiona Millward, Rossen
Mihailov, Zoltan Nagy, Olga Zitluhina
Bremer Shakespeare Company –
Bremen, Germany
Timon of Athens by William Shakespeare
directed by Vera Sturm

Transitions, Hippodrome State Theatre (USA)

"Преходности", Хиподрум Стейт Тиътър (САЩ)

Бремер Шекспир Къмпани – Бремен,
Германия
тимон атински по Уилиам Шекспир
режисура Вера Щурм
Карол Браун Дансис – Лондон, Обединено кралство
Кожата на океана / плът.tхt, /
като горяща къща
хореография Карол Браун
Плаво Позорище – Белград, Сърбия
Оскар Уайлд и непостоянният принц
по текстове на Оскар Уайлд, Джулиан
Бек и на актьори от трупата
постановка и драматургичен вариант
Ненад Чолич
Томас Леман и Петра Рогел – Германия
Берген Интернасионале Театер –
Норвегия
без дистанция
идея, текст и хореография
Томас Леман

Народен театър "Иван Вазов"
отражението
от Анна Топалджикова
сценична версия и постановка
Елена Цикова
Народен театър "Иван Вазов"
дванайста нощ
от Уилям Шекспир
режисьор Роберт Стуруа

Съпътстващи прояви
Народен театър "Иван Вазов"
Агенция "Прима"
на нивото на очите
авторски спектакъл на Камен Донев
Ювиги ентърпрайзес
два свята
шоуто на Нешка Робева
Представяне на проекти на млади
режисьори

85

86

п р о г ра м и т е

t h e p r o g r a mm e s

Carol Brown Dances – London,
United Kingdom
Ocean Skin / Flesh.txt /
Like a House on Fire
choreography Carol Brown
Plavo Pozoriste – Belgrade, Serbia
Oscar Wilde and The Inconstant Prince
after texts by Oscar Wilde, Julian
Beck and the troupe
staging and dramaturgy Nenad Colic
Thomas Lehmen and Petra Roggel –
Germany
Bergen Internasjonale Teater – Norway
Distanzlos
concept, text and choreography
by Thomas Lehmen
Theatre Department – New Bulgarian
University
Dartington College of Arts – Uk
an attempt on… radichkov
students‘ performance		

Specially invited performances
Drama Theatre – Varna
le Jeu de L‘Amour Et Du Hazard
after Pierre de Marivaux
stage version and staging
Galin Stoev
Drama Theatre – Varna
bastard after f. Dürrenmatt,
w. Shakespeare, Adson de
Moutier-an-Derre
directed by Javor Gardev (t.a.g.)
State Puppet Theatre – Varna
A Play of Lights and Shadows
script and directing
by Nikolina Georgieva
Theatre 199
Autumn Sonata by Ingmar Bergman
directed by Mladen Kiselov
National Theatre "Ivan Vazov"
reflection by Anna Topaldzhikova
stage version and staging
by Elena Tsikova

National Theatre "Ivan Vazov"
Twelfth Night or What You Will
after William Shakespeare
directed by Robert Sturua

Parallel events
National Theatre "Ivan Vazov"
"Prima" Agency
At the Level of the Eyes
a performance by Kamen Donev
Euvigi enterprises
Two Worlds
a dance show by Neshka Robeva
International meeting of theatre
managers
Presentation of projects by young
theatre directors

2002

2002
СЕЛЕКЦИОНИРАНИ БЪЛГАРСКИ
СПЕКТАКЛИ
—
Театърът:
Топография на спомените
селекционер: Аглика Стефанова
Всеки зрител, който обича театъра,
има спомен за началото на тази любов...
Целта на един фестивал е... да припомни забравени мотивации, но и да създаде
нови, да съживи спомена за онзи великолепен театър, който всеки зрител мечтае да си припомни и търси всяка вечер.
Театър, който умее да превежда дневните въпроси на всевъзможни живи езици...
Затова моята селекция ще очертае една
актуална карта на онези утвърдени и все
още конфликтни възгледи за театър, които притежават качеството да връщат
публиката към нейните първи (великолепни) спомени за театралното изкуство, но
същевременно я карат да мечтае. Това е
топография на живия театър, на театъра, който търси (отговори, публика,
провокация, хоризонт и граница).

SELECTED BULGARIAN PERFORMANCES
—
Theatre –
Topography оf Memories
selecionist: Aglika Stefanova

Сатиричен театър – София
Сдружение "Легал арт – център"
Дзен – порно
от Милена Фучеджиева
режисьор Десислава Шпатова

Every spectator who loves theatre keeps a
memory of the beginning of this love… The aim
of a festival is to recall forgotten motivations
and to create new ones, to bring back to life the
memory of that superb theatre, which every
spectator dreams to remember and seeks
each theatre evening… For that reason my
selection is going to draw out an actual map of
those acknowledged or still conflicting views of
theatre which possess the quality of taking the
audience back to its first (superb) memories of
this art and at the same time make it dream.
This is a topography of the living theatre that is
always in search (of answers, audience, challenges, horizon and limit).

Малък градски театър "зад канала"
Записки от подземието
по ф. М. Достоевки
режисьор Лилия Абаджиева
драматичен театър – плевен
Какво да се прави
по н. Г. Чернишевски
сценичен вариант и режисура
Боян Иванов
Театър 199
Последни луни от Фурио Бордон
авторска адаптация и
режисура Бойко Богданов
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Народен театър "Иван Вазов"
Продуцентска къща "одавижън"
Заспало куче (буто-танц)
хореография и постановка
Масаки Ивана (япония)

The Vagina Monologues, Theatre 199

"Монолози за вагината", Театър 199

Държавен куклен театър – Пазарджик
Буря от Александър Н. Островски
режисура Владлен Александров
Театър на голия охлюв – нбу
Петя, Соня и Лидия
спектакъл на Галина Борисова
драматичен театър – пловдив
Сънят по Джулиан Барнс
(по "история на света в 10 1/2 глави")
моноспектакъл на Мариус Куркински

Фестивална продукция
Българска асоциация за театър
археология на сънуването
по пиесата "сънища"
на Иван Вирипаев
режисьор Галин Стоев
хореография Иво Димчев

Специално поканени спектакли
Театрален фестивал "авиньон"
програма "теорем"; Театър "филатюр"
театър "роз дьо ван" – франция
Театър "българска армия"
театър "ла страда" – българия
Комедия на слугите
по "слуга на двама господари",
"дон жуан" и "дон кихот"
спектакъл на Стефан Москов
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Small City Theatre "Off the Channel"
Notes from the Underground
after F. M. Dostoevsky
directed by Lilia Abadzhieva

Theatre of the Slug –
New Bulgarian University
Petya, Sonya and Lidiya
choreography by Galina Borissova

драматичен театър – Варна
Бастард по фр. Дюренмат,
у. Шекспир и Адсон де Мутие-ан-Дер
режисьор Явор Гърдев (t.a.g.)

Theatre of Satire
Legal Art – Centre
Zen Porno by Milena Fuchedzhieva
directed by Desislava Shpatova

Drama Theatre – Plovdiv
The Dream by Julian Barnes
(X Chapter Of The Novel "A History
of the World in 10 1/2 Chapters")
solo performance by Marius Kourkinsky

Гейт Тиътър – Лондон, Обединено
кралство; сдружение "Арт & Сцена"
фестивал "изтокът отива на запад"
битката от Хайнер Мюлер
режисьор Димитър Недков

Bulgarian Theatre Association
Archaeology of Dreaming
after Ivan Viripaev’s play "Dreams"
choreography by Ivo Dimchev
directed by Galin Stoev

Бременски танцов театър – Бремен,
Германия
Прилив
соло на Урс Дитрих
хореография Сузане Линке
сърдечна камера
соло на Урс Дитрих

Specially Invited Performances

"Заспало куче", НТ "Ив. Вазов" / Одавижън

Sleeping Dog, NT "Iv. Vazov" / Odavision

Drama Theatre – Pleven
What is to be Done
by Nikolay Chernishevsky
stage version and direction Boyan Ivanov
Theatre 199
The Last Moons by Furio Bordon
directed by Boyko Bogdanov
National Theatre "Ivan Vazov"
"Odavision" Agency
Sleeping Dog (Butoh Dance)
choreography and directing
by Masaki Ivana (Japan)
Drama Theatre – Pazardzhik
Storm by Alexander Ostrovsky
directed by Vladlen Alexandrov

Соритес театрикъл продъкшанс –
Атина, Гърция
Моли блум
по романа "одисей"
на Джеймс Джойс
режисьор Димитрис Економу

Archaeology of Dreaming, BAT

"Археология на сънуването", БАТ

Drama Theatre – Varna
Bastard after texts by F. Dürrenmatt,
W. Shakespeare, Adson de
Moutier-an-Derre
directed by Javor Gardev (t.a.g.)

Център за култура и дебат
"червената къща"
Парникът
от Харолд Пинтър
режисьор Деляна Манева

Gate Theatre – London, United Kingdom;
Art&Stage Association – Bulgaria;
East Goes West Festival
The Battle by Heiner Müller
producer Philip le Moan
directed by Dimitar Nedkov

Национален дворец на културата
Британски съвет
Вечерята
режисьор Робърт Таниън
(обединено кралство) асистент
режисьор Росен Михайлов (българия)
Продукция на Heteropodi (България) и
Dog Rough Production (Обед. кралство)

National Palace of Culture
British Council
The Dinner
a Production of Heteropodi (Bulgaria);
Dog Rough Production (UK)
directed by Robert Tannian (UK)
аss. director Rossen Mihailov (Bulgaria)

Танцова компания "Кандоку" – Лондон,
Обединено кралство
Бързах в моята сцена на смъртта,
за да хвана твоето последно действие
хореография Хайнер де Фрутос
летен загар
хореография Дъг Елкинс
Приморско Драмско Гледалище –
Нова Горица, Словения
Кралят умира
от Йожен Йонеско
режисьор Диего Де Бреа

Festival Production

Festival d’Avignon; Theorem
Programme; La Filature; La Rose Des
Vents Scene Nationale – France; Theatre
"Bulgarian Army" – Bulgaria; Theatre
"La Strada" – Bulgaria
Commedia Del Servitore
after "A Servant to Two Masters",
"Don Juan" and "Don Quixote"
a performance by Stefan Moskov

Чуждестранни Спектакли

Театрална работилница "сфумато"
Роден във ветил
по текстове на Георги Господинов,
Ани Илков, Калин Янакиев
авторски спектакъл на Иван Добчев

Спектакли на театрите – домакини
Държавен куклен театър – варна
Фолклорни фантазии
автори и изпълнители: Галин Гинев,
Вера Стойкова, Диана Цолевска,
Живко Жеков
драматичен театър – Варна
Хотел между тоя и оня свят
от Ерик-Еманюел Шмит
режисьор Николай Ламбрев
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Centre for Culture and Debate
"The Red House"
The Hothouse by Harold Pinter
directed by Delyana Maneva
Theatre Laboratory "Sfumato"
born in Vetil based on
texts by Georgi Gospodinov,
Ani Ilkov, Kalin Yanakiev
directed by Ivan Dobchev

Performances Of The Host Theatres
State Puppet Theatre – Varna
Folklore Fantasies
a performance by Galin Ginev, Vera
Stoikova, Diana Tsolevska, Jivko Jekov
Drama Theatre – Varna
A Hotel Between Earth and Heaven
by Eric Emanuel Schmidt
directed by Nikolay Lambrev

Selected Foreign Performances
Street Performances
Internationa Project –
Street Theatre
a production of "Good News Bad News"
Producing house – Belgium in partnership
with Film House "David Xl" – Sofia, Theatre
group "Chercheurs d’air’ – France,
"Le grand Lunaire" – Belgium, "Mitra"
Association – Bulgaria

"Комедия на слугите", ТБА

Commedia Del Servitore, TBA

Candoco Dance Company –
United Kingdom
I Hastened Through my Death Scene
to Catch Your Last Act
choreography by Javier de Frutos
Sunbyrne
choreography by Doug Elkins
Bremer Tanztheater – Bremen, Germany
Flut a soloperformance by Urs Dietrich
choreography by Susanne Linke
Herz.Kammer
a soloperformance by Urs Dietrich
Primorsko Dramsko Gledalisce –
Nova Gorica, Slovenia
Exit the King by Eugene Ionesco
directed by Diego De Brea

Улични спектакли
Международен проект –
уличен театър
Проект на продуцентска къща "Гуд
Енд Бед Нюз" – белгия с партньорството на филмова къща "давид xl" –
софия; театрална трупа "търсачи на
въздух" – франция; "ле Гранд Люнер" –
белгия; сдружение "митра" – българия
Театрален спектакъл с участието на
"търсачи на въздух"
6+6
идея и хореография Боряна Сечанова
Баш Стрийт Къмпани – Корнуел,
Обединено кралство
Братята равиоли; напрегнатият ден
на г-жа мол; създанията; гардовете;
полицаите на баш стрийт
Nacl – Ню Йорк, Сащ
Невидм квартал
режисура Брад Крумхолц

A theatre performance with the
participation of theatre group
"Chercheurs d’air’ – France
6+6
idea and choreography by
Boryana Sechanova
the project is supported by the
"Culture 2000" programme of the
European Commission
Bash Street Company – Cornwell, England
The Ravioli Brothers; Mrs Mop’s Busy Day;
The Creatures; The Guards; Bash Street
Bobbies

Candoco Dance Co (UK)

Кондоку (Обед. кралство)

Parallel Events
Exhibition Contemporary German Dance
in partnership with
Goethe Institute – Sofia
Video projection of the film
Drums on the Dike
directed by Ariane Mnouchkine

Изложба на студенти специалност
"сценография", нха
Видео прожекция на филма на
ариан мнушкин барабани на дигата
Изложба:
инсталации на aрх. Зарко узунов

2003
СЕЛЕКЦИОНИРАНИ БЪЛГАРСКИ
СПЕКТАКЛИ
—
Лицата на актьора
селекционер: Снежина Панова
В непостижимата суета на битието и на
изкуствата, които то предизвиква към
живот, все по-често се намесва технологията, дори се говори, че тя създава нови
естетически параметри. Но театърът,
който охотно използва техниката като
помощно средство, не позволява нито
за миг да бъде заместен от нея, защото
неговите бляскави доспехи се коват в
играта на живо. А неин носител е актьорът... В този момент, в който всяка театрална истина се поставя под съмнения,
актьорът остава ненъкарним по място и
значение. Ето защо го избирам за център
на селекцията.
драматичен театър – Варна
Развратникът от Ерик-Еманюел Шмит
режисьор Красимир Спасов

Nacl – New York, Usa
Invisible Neihgbourhood
directed by Brad Krumholz

Съпътстващи прояви
Sorites Theatrical Productions –
Athen, Greece
Molly Bloom
after "Ulysses" by James Joyce
directed by Dimitris Economou
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Фото изложба съвременен немски танц
със съдействието на Гьоте
Институт – София
Изложба на дипломни работи на студенти специалност "скулптура", нха

Театър "възраждане"
Стела от Йохан Волфганг фон Гьоте
режисьор Николай Поляков
Легал арт – център
Сатиричен театър – София
Слугините
от Жан Жьоне
режисьор Десислава Шпатова
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Sculpture exhibition of graduation
works of students at the
National Academy of Art

Theatre of Satire – Sofia
The Cherry Sisters by Michael Green
directed by Vazkresia Viharova

Сатиричен театър – София
Вишневи сестри от Майкъл Грийн
режисьор Възкресия Вихърова

Set Design exhibition of students at
the National Academy of Art

New Drama Theatre "Salza i Smyah"
Dreamscape
a performance by Boyko Bogdanov

Нов драматичен театър"сълза и смях"
Мечталото
авторски спектакъл
на Бойко Богданов

Installations by Arch. Zarko Uzunov
Rhodopes Drama Theatre – Smolyan
Bridget Jones’ Diary
after Hellen Fielding
directed by Gergana Dimitrova

2003

Theatre 199
Nobody Knows I’m a Dog
by Alan David Perkins
directed by Sunny Suninsky

SELECTED BULGARIAN PERFORMANCES
—
The Faces оf the Actor
selector: Snezhina Panova

National Theatre "Ivan Vazov"
Francesca by Konstantin Iliev
directed by Margarita Mladenova

In the unbearable vanity of being and of the
arts brought to life by it technology interferes more and more often. It has been even
claimed that it creates new aesthetic dimensions. But theatre, which already uses technology as helping device, does not even for a
moment allow to be replaced by it, because
it is the live performance where the theatre’s
shining armour is being forged. The one clad
in that armour is the actor… In our times when
each theatrical truth is doubted, the actor still
remains intact on place and in significance.
That is why I choose the actor to be the
centre of my selection.
Drama Theatre – Varna
Le Libertine
by Eric-Emanuel Schmidt
directed by Krasimir Spasov
"Vazrazhdane" Theatre – Sofia
Stella
by Johann Wolfgang von Goethe
directed by Nikolay Polyakov

Уокър Данс & Парк Мюзик –
Обединено kралство
Миг след миг
Аз-ът
Трима от нас
хореография Фин Уокър

Родопски драматичен театър – смолян
Дневникът на Бриджет Джоунс
по едноименния роман на Хелън Филдинг
режисьор Гергана Димитрова
Театър 199
Никой не знае, че съм куче
от Алън Дейвид Пъркинс
режисьор Съни Сънински
Народен театър "Иван Вазов"
Франческа
от Константин Илиев
режисьор Маргарита Младенова
Театър "Българска армия"
Четвъртата сестра
от Януш Гловацки
режисьор Крикор Азарян

ЧУЖДЕСТРАННИ СПЕКТАКЛИ
драматичен театър
"Тарас Шевченко"– Храков, Украйна
Charity Producer’s Fund
Хамлет. Сънища
по Уилям Шекспир
режисьор Андрий Жолдак

Hamlet. Dreams, DT "T. Shevchenko" / Charity Producer’s Fund (Ukraine)
"Хамлет. Сънища", ДТ "Т. Шевченко" /  Charity Producer’s Fund (Украйна)

Танцова Компания "Дрифт" –
Цюрих, Швейцария
"Отпускане" в черно
хореография Беатрис Жекар, Питър
Шелинг, Масимо Бертинели, Иван Улф
Звукова машина
режисьор Питър Шелинг
хореография Беатрис Жекар
Гоб Скуод Артс Кълектив
Център за съвременни изкуства
"Подевил" – Берлин, Германия
Рум сървиз
(помогни ми да преживея нощта)
идея и изпълнители: Йохана Фрайбург,
Шон Патън, Елис Семенец, Берит
Щумпф, Сара Том, Бастиан Трост,
Саймън Уил

Via Sphera, Subhuman Theatre

Theatre "Bulgarian Army"
The Fourth Sister
by Janusz Glovacki
directed by Krikor Azaryan

Specially Invited Performances
Legal Art – Centre
Theatre of Satire – Sofia
The Maids
by Jean Genet
directed by Desislava Shpatova
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New Drama Theatre "Salza i Smyah"
"Reflex" Producing Agency
"Prima" Agency
Fans by Elin Rahnev
directed by Iglika Trifonova

Драмски Театър – Скопие, Македония
Диво месо
от Горан Стефановски
режисьор Александър Поповски

СПЕЦИАЛНО ПОКАНЕНИ СПЕКТАКЛИ

Компания "Линга" – Лозана, Швейцария
Скрито зад влака
хореография Катаржина Гданиек
и Марко Канталупо

Нов драматичен театър"Сълза и смях"
Продуцентска Къща "Рефлекс"
Агенция "Прима"
Фенове
oт Елин Рахнев
режисьор Иглика Трифонова

Компания Fraction – Брюксел, Белгия
Anti–Gone по "Антигона"
от Софокъл
режисьор Галин Стоев

драматичен театър – Варна
Роберто Зуко
от Бернар-Мари Колтес
режисьор Боян Иванов
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Drama Theatre – Varna
Roberto Zucco by Bernard-Marie Koltes
directed by Boyan Ivanov

Skopje Drama Theatre – Macedonia
Proud Flesh by Goran Stefanovski
directed by Alexandar Popovski

Народен театър за младежта
Олеанна от Дейвид Мамет
режисьор Пламен Марков

Youth Theatre – Sofia
Oleanna by David Mamet
directed by Plamen Markov

Compagnie "Linga" – Lausanne, Switzerland
A Train May Always Hide Another One
choreography by Katarzyna Gdaniec
and Marco Cantalupo

Театър "софия"
Френски културен институт
Министерство на културата –
франция
Нощта преди горите
от Бернар-Мари Колтес
режисьор Владимир Петков

Company "Fraction" – Brussels, Belgium
Anti – Gone after Sophocles
directed by Galin Stoev
Walker Dance & Park Music – UK
Moment to Moment, the Self, the 3 of Us
choreography by Fin Walker

"Мечталото", НДТ "Сълза и смях"

Dreamscape, NDT "Salza i Smiah"

Theatre "Sofia"
Institute Francais
Ministry of Culture – France
La Nuit Juste Avant Les Forets
by Bernard-Marie Koltes
directed by Vladimir Petkov
Centre for Culture and Debate
"The Red House" – Sofia, Bulgaria
Dcm Foundation – Bucharest, Romania
Grand Theatre – Groningen,
The Netherlands
Alfred’s Best Friends
choreography Galina Borisova
Theatre Laboratory "Sfumato"
The Valley of the Deadly Shadow
after "The Karamazov Brothers"
by F. Dostoevsky
Alyosha directed by Margarita Mladenova
Ivan directed by Ivan Dobchev

Selected Foreign Performances
State Academic Drama Theatre "Taras
Shevchenko" – Kharkiv, Ukraine
Charity Producer’s Fund
Hamlet.Dreams after William Shakespeare
directed by Andriy Zholdak

Compagnie "Drift" – Switzerland
Machine a Sons a Theatrical Concert
idea Massimo Bertinelli, Francois Gendre
directed by Peter Schelling
Relache Noir
musical adaptation of the Ballet "Relache"
by Erik Satie – Claudi Ruegg
choreography/dance by Beatrice Jaccard,
Peter Schelling, Massimo Bertinelli,
Ivan Wolfe
Gob Squad Arts Collective
Associated Artists at Podewil – Centre for
Contemporary Arts – Berlin, Germany
Room Service – Help Me Make it Through
the Night concept and performance Johanna Freiburg, Sean Patten, Elyce Semenec,
Berit Stumpf, Sarah Thom, Bastian Trost,
Simon Will

Център за култура и дебат
"червената къща" – София, България
Фондация Dсм – Букурещ; Румъния;
Гранд Театър – Грьонинген, Холандия
Приятелите на алфред
хореография Галина Борисова

State Puppet Theatre – Varna
To Put it Mildly
by Valery Petrov
directed by Georgi Mihalkov

УЛИЧНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Театър "Квелб" – Чехия
Високата история, моят бестиарий
Трупа "Сондаки" – Канада
Сондаки – концерт
режисьор Ришар Обе

СЪПЪТСТВАЩИ ПРОЯВИ
Арт Група Via Pontica
Хепънинг Via Sfera
Акция на студенти специалност
"Скулптура", НХА
Представяне на режисьорски проекти
Обсъждане на селекционираните
български спектакли

Relache Noir, Cie "Drift" (Switzerland) "Отпускане" в черно", "Дрифт" (Швейцария)

Театрална работилница "Сфумато"
Долината на смъртната сянка
по "Братя Карамазови"
от Ф. М. Достоевски
Альоша
режисьор Маргарита Младенова
Иван режисьор Иван Добчев

Performances For Children
State Puppet Theatre – Varna
Folklore Fantasies
created and performed by Galin Ginev,
Vera Stoykova, Diana Tsolevska, Jivko
Jekov
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СПЕКТАКЛИ ЗА ДЕЦА
Държавен куклен театър – варна
Фолклорни фантазии
автори и изпълнители: Галин Гинев,
Вера Стойкова, Диана Цолевска,
Живко Жеков
Държавен куклен театър – варна
Меко казано от Валери Петров
режисьор Георги Михалков

2004
СЕЛЕКЦИОНИРАНИ БЪЛГАРСКИ
СПЕКТАКЛИ
—
Живият театър –
театърът, който търси
селекционер: Анна Топалджикова
Очевидно тази формулировка поставя във
фокуса на интереса зависимостта между
две понятия – "жив" театър и търсене
в областта на театъра... Ако под "жив"
театър ще разбираме преди всичко креативност, нея ще видим в откриването на
нови театрални текстове, театрални
средства, нови театрални пространства,
идеи за театър, жанрови посоки, нови
гледни точки към театралния език, нов
тип отношения между театър и зрител
и др. Мисля, че именно тук, в очакване на
това неспокойствие, което провокира
креативното театрално мислене, ще
бъде моето търсене в тази селекция.
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Outdoor Performances
"Kvelb" Theatre – Czech Republic
My Bestiary, the Tall Story
Troupe "Sondaky" – Canada
A Concert directed by Richard Aube

Parallel Events

National Theatre "Ivan Vazov"
A Mounth in the Country
by Ivan Turgenev
directed by Margarita Mladenova
Triumviratus Art Group
Association Theorem
Drama Theatre – Varna
Marat/Sade by Peter Weiss
directed by Javor Gardev (t.a.g.)

Art-Group Via Pontica
Happening: Via Sfera
Exhibition of works by students in
"Sculpture" at National Art Academy

Народен театър "Иван Вазов"
Службогонците по Иван Вазов
режисьор Иван Добчев
Народен театър "Иван Вазов"
Месец на село
от Иван Тургенев
режисьор Маргарита Младенова
Програма "Теорем"
Триумвиратус Арт Груп
Драматичен театър – Варна
Марат/сад от Петер Вайс
режисьор Явор Гърдев (t.a.g.)
Малък градски театър "зад канала"
Големанов
от Ст. Л. Костов
режисьор Мариус Куркински

Presentation of Young Directors’ Projects
Discussion on the performances in
the festival programme

Театър "Българска армия"
Огнено лице
от Мариус фон Майенбург
режисьор Николай Ламбрев

2004
SELECTED BULGARIAN PERFORMANCES
—
The Alive Theatre –
The Theatre in Search
selector: Anna Topaldzhikova
It is obvious that such motto focuses on the
interrelation between two terms of interest
– respectively – the "alive" theatre and the
"quest" in the field of theatre… If by "alive"
theatre we should understand creativity in the
first place, then we would come across it in the
discovery of new texts, new means of expression, new theatrical spaces, ideas for theatre,
new genres, new perspectives on theatre
language, new types of relation between theatre and spectator etc. I think that in this very
anticipation of such anxiety capable of provoking creative theatrical thought, my own search
in the selection will take place.
National Theatre "Ivan Vazov"
The Place-Hunters after Ivan Vazov
directed by Ivan Dobchev

Театър "Българска армия"
Първи частен театър "Ла Страда"
Фантасмагории
спектакъл на
Стефан Москов и трупата
Dies Irae, Център на Й. Гротовски и Т. Ричардс (Италия)
Dies Irae, Workcentre of J. Grotowski and Th. Richards (Italy)

Small City Theatre "Off the Channel"
Golemanov by S. L. Kostov
directed by Marius Kourkinsky
Theatre "Bulgarian Army"
Fireface by Marius von Mayenburg
directed by Nikolay Lambrev
Theatre "Bulgarian Army"
Theatre "La Strada"
Phantasmagoria
a performance by Stefan Moskov
and the troupe
Drama and Puppet Theatre – Shumen
Theatre of the Slug at New
Bulgarian University
The Warmth in November
by Yana Dobreva
directed by Vazkressia Viharova

СПЕКТАКЛИ НА ТЕАТРИТЕ – ДОМАКИНИ

Драматично-куклен театър – Шумен
Театър на голия охлюв – НБУ
Топлината през ноември
от Яна Добрева
режисьор Възкресия Вихърова
Театър 199
Здравей, напускам те!
от Едуард Олби
режисьор Бойко Богданов
Театър 199
...И човекът стана жива душа
от Дейвид Хеър
режисьор Маргарита Младенова
Драматичен театър – Пловдив
Свекърва
от Антон Страшимиров
режисьор Мариус Куркински

Pillowman, DT – Varna

"Пухеният", ДТ – Варна

Драматичен театър – Варна
Пухеният
от Мартин Макдона
режисьор Явор Гърдев
Държавен куклен театър – Варна
Алиса
от Луис Карол
режисьор Бисерка Колевска
Държавен куклен театър – Варна
Херкулес
режисьор Съни Сънински

ЧУЖДЕСТРАННИ СПЕКТАКЛИ
Народен театър – Белград, Сърбия
"Омен Театър" – Белград, Сърбия
Живот? Или театър?
режисьор Гордана Лебович
Компания "Красен Кръстев" – Лозана,
Швейцария
Невидимият някой някакси
опорни точки
концепция и хореография
Красен Кръстев
Клод Ансамбъл – Лондон,
Обединено кралство
Алчност
авторски спектакъл
на Клод Ансамбъл
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Theatre 199
Marriage Play by Edward Albee
directed by Boyko Bogdanov
Theatre 199
The Breath of Life by David Hare
directed by Margarita Mladenova
Drama Theatre – Plovdiv
Mother in Law
by Anton Strashimirov
directed by Marius Kourkinsky

Performances Of The Host Theatres

Foreign Performances
Omen Theatre – Belgrad, Serbia
Life? Or Theatre?
directed by Gordana Lebovich
Workcentre of Jerzy Grotowski
and Thomas Richards – Pontedera, Italy
project "The Bridge: Theatre Art
Developing"
"Impulse" – Bulgaria
Dies Irae
directed by Mario Biagini, Thomas Richards

Център на Йежи Гротовски и Томас
Ричардс – Понтедера, Италия
"Импулс" – България:
Проект: "Пресечни Пътища"
Dies Irae режисура Марио Биаджини,
Томас Ричардс

ТЕАТРАЛНИ КОНЦЕРТИ

Представяне на студентки представпения и акции на студенти от НБУ,
НАТФИЗ и НХА

Clod Ensemble – London, United Kingdom
Greed created by Clod Ensemble

2005

Theatre Concerts
Opus Theatrale
the best of Stevan Valdobrev’s
Music for theatre

"Невидимият някой някакси", Комп. "Красен Кръстев"
The Invisible Someone Somehow, Cie "Krassen Krastev" (Switzerland)

Drama Theatre – Varna
The Pillowman
by Martin McDonagh
directed by Javor Gardev (t.a.g.)
State Puppet Theatre – Varna
Alice
after Lewis Caroll
directed by Biserka Kolevska
State Puppet Theatre – Varna
Hercules
written and directed by Sunny Suninsky

Jubilee Concert
Oh, Koko, Where Art Thou?
on the occasion of the 70th anniversary of
Prof. Krikor Azaryan (director)

Parallel Events
Edno Magazine
12 Moments of Tzvetana
photo-exhibition on the occasion of the
60th anniversary of the actress
Tsvetana Maneva

МТФ "Варненско лято"
Френски културен институт
Филмови прожекции
Близък портрет на брук от брук
(филм за Питър Брук)
Танцуващи монаси от тибет
(филм за театъра на Ариан Мнушкин)
Хамелеони (филм за едноименното
представление на Йозеф Надж)
Представяне на режисьорски проекти

Compagnie "Krassen Krastev" –
Lausanne, Switzerland
The Invisible Someone Somehow.
Leaning Points concept and choreography
by Krassen Krastev

Small City Theatre "Off the Channel"
Concerto for a Frog and a Company
theatre and music performance by
Asen Avramov and Stefan Valdobrev
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Mother in Low, DT – Plovdiv

"Свекърва", ДТ – Пловдив

Opus Theatrale
концерт с театрална музика на
Стефан Вълдобрев
Малък градски театър "зад канала"
Концерт за жаба и трупа
театрално-музикален спектакъл на
Асен Аврамов и Стефан Вълдобрев
Юбилеен концерт
О, Коко, къде си?
по повод 70-годишнината на
проф. Крикор Азарян

СЪПЪТСТВАЩИ ПРОЯВИ
Списание 1
12 мига от Цветана
Изложба фотографии по повод 60-годишния юбилей на Цветана Манева

СЕЛЕКЦИОНИРАНИ БЪЛГАРСКИ
СПЕКТАКЛИ
—
Сцената в часа на
примирието с текста
селекционер: Юрий Дачев
Колкото еднообразен или разнообразен
да ни се струва театралният пейзаж,
отношението към текста си остава
един винаги възможен ъгъл за проблемно
разглеждане. След вдъхновената режисьорска разрушителност и произволното
слепване на драматургични изрезки, нашата сцена като че ли започва да търси
едно по-спокойно постигане на целостта
на текста... Не се наемам да твърдя, че
това е тенденция с натрапваща се видимост. Любопитно ми е обаче погледът на
фестивалната публика да бъде насочен
там, където има не само струпване на
руини от текстове. Приложената опора
на селекцията осигурява отвореност към
реализацията на най-различни драматургични текстове и, разбира се, се опитва
да се приближи до идеалното мото, съчетаващо яснота и неангажираност.
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Itf Varna Summer
Institute Francais
An Intimate Portrait of Brook by Brook
(a film about Peter Brook by Brook Jr)
Chameleons (a film about the Joseph
Nadj’s performance)
Dancing Monks From Tibet
(a film about Ariane Mnouchkine’s theatre)
film screenings
Presentation of performances and installations by students at New Bulgarian University, National Academy for Theatre and
Film Arts and National Art Academy
Presentation of young directors’ projects

Students’ Performances
Theatre of the Slug –
New Bulgarian University
Project "The House I"
theatre installations, actions and performances of students at Nbu
based on "The House"
by Marguerite Duras
adapted and directed by
Tsvetelina Gancheva
Acquarium
(A Multimedia Performance)
conceived and directed by Antonia Popova
(National Academy of Arts)

2005
SELECTED BULGARIAN PERFORMANCES
—
The Stage in the Hour
of Reconciliation with the Text
selector: Yuriy Dachev
As monotonous or diverse theatre life may
seem to us, the attitude and approach towards the text always remains a possible
angle that raises issues for examination. After
the inspired directors’ urge for deconstruction
and random conglutination of text clippings, it
seems now that our stage begins to strive for
a more balanced integrity of the text… I would
not dare to claim that it is extremely visible
tendency. However, I find it interesting to direct
the attention of the festival audience towards
where more than piles of textual ruins occur.
The suggested guideline of the selection ensures openness to the staging of most diverse
dramatic texts and it seeks, of course, to come
nearer the ideal motto, that combines clarity
and non-commitment.
National Theatre "Ivan Vazov"
Hashove after the novel
"Hashove" by Ivan Vazov
adapted and directed
by Alexander Morfov

Natfa
Bear by A. P. Chekhov
directed by Vesela Vasileva
(student in directing, Natfa)

Народен театър "Иван Вазов"
Хъшове
по Иван Вазов
сценична версия и режисьор
Александър Морфов
Сатиричен театър – София
Плебеи по рождение
по мотиви от А. Константинов,
И. Вазов, Ст. Михайловски,
Хр. Смирненски, Т. Измирлиев,
Д. Подвързачов и Д. Дебелянов
сценична версия и режисьор
Маргарита Младенова
сатиричен театър – София
Части от цялото
по Йордан Радичков
режисьор Стилиян Петров

"Гласове", НТ – Гент (Белгия)

Subhuman Theatre
Сдружение за култура и изкуство
"Via Pontica"
Сияйното пусто извън
пърформанс на Ана Виленица,
Венелин Шурелов

Фондация "Ден Гри-Х"
Театрална работилница "Сфумато"
Домът на бернарда алба
по Ф. Г. Лорка
режисьор Елена Панайотова

Театрална работилница "Сфумато"
Не аз от Самюел Бекет
режисьор Иван Добчев

Народен театър "Иван Вазов"
Фондация "Сцена Балкани"
Лазарица от Йордан Радичков
режисьор Крикор Азарян

Театър "Българска Армия"
Продавате ли демони?
от Боян Папазов
режисьор Крикор Азарян
"Хъшове", НТ "Ив. Вазов"

Voices, NT – Gent (Belgium)

Театър 199
Рибарят и неговата душа
по Оскар Уайлд
режисьор Мариус Куркински

Драматичен театър – Варна
Часът, в който не знаехме нищо
един за друг
авторски спектакъл на Боян Иванов

NATFA
Othello (a composition)
by William Shakespeare
directed by Alexander Sab

Театър 199
Жарава
от Димитър Кабаков
режисьор Възкресия Вихърова

Драматичен театър – Пловдив
Назад към културата
авторски моноспектакъл на
Тодор Колев

ФЕСТИВАЛНА ПРОДУКЦИЯ
Мтф "Варненско лято"
Театрална работилница "Сфумато"
Психоза 4:48 от Сара Кейн
режисьор Десислава Шпатова

СПЕКТАКЛИ НА ТЕАТРИТЕ – ДОМАКИНИ

Hashove, NT “Iv. Vazov"

Theatre of Satire – Sofia
Plebeians by Birth
after themes by A. Konstantinov, I.Vazov,
S. Mihaylovsky, H. Smirnensky, T.Izmirliev,
D. Podvarzachov and D. Debelyanov adapted
and directed by Margarita Mladenova

МОНОСПЕКТАКЛИ / МОНОДРАМА
Народен театър "Иван Вазов"
Даскал от Жан-Пиер Дюпан
режисьор Борислав Чакринов

Драматичен театър – Варна
Чайка от А. П. Чехов
режисьор Маргарита Младенова
Държавен куклен театър – Варна
Копче за сън от Валери Петров
режисьор Злати Златев
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Theatre of Satire – Sofia
Parts of the Entire after themes
by Yordan Radichkov
adapted and directed by Stilian Petrov
199 Theatre
The Fisherman and his Soul
after Oscar Wilde
directed by Marius Kourkinsky

Subhuman Theatre
"Via Pontica" Art Group
The Radiant Hollow Beyond
a multimedia performance
by Ana Vilenica, Venelin Shurelov
Theatre Laboratory "Sfumato"
Not I by Samuel Beckett
directed by Ivan Dobchev

Държавен куклен театър– Варна
Бурята от Уилям Шекспир
режисьор Петър Пашов
Драматичен театър – Варна
Пухеният от Мартин Маkдона
режисьор Явор Гърдев (t.a.g.)

ЧУЖДЕСТРАННИ СПЕКТАКЛИ
"Den Gri - X"– Foundation
The House of Bernarda Alba
after F.G.Lorca
directed by Elena Panayotova
National Theatre "Ivan Vazov"
"Scena Balkani" Foundation
Lazaritza
by Yordan Radichkov
directed by Krikor Azaryan
Drama Theatre – Varna
The Hour we Knew Nothing of Each Other
directed by Boyan Ivanov
Theatre "Bulgarian Army"
Demon Sale by Boyan Papazov
directed by Krikor Azaryan

Drama Theatre – Plovdiv
Back To Culture
one-man show by Todor Kolev

Itf Varna Summer
Theatre Laboratory "Sfumato"
4:48 Psychosis by Sarah Kane
directed by Desislava Shpatova

Първи частен театър "Ла страда"
Мармалад авторски спектакъл
на Стефан Москов

Drama Theatre – Varna
The Seagull by A. P. Chekhov
directed by Margarita Mladenova
Amplification, BalletLab (Australia)

"Бурята", ДТ – Адана (Турция)

The Tempest, State Theatre – Adana (Turkey)

Drama Theatre – Varna
The Pillowman
by Martin McDonagh
directed by Javor Gardev (t.a.g.)

"Увеличение", Балетлаб (Австралия)

Балетлаб – Мелбърн, Австралия
Увеличение
хореография Филип Адамс
Театрална aсоциация "Хореа" –
Гарджиенице, Полша
Тезей в лабиринта
режисьори Дорота Поровска,
Елжбиета Ройек
Държавен театър – Адана, Турция
Бурята от Уилям Шекспир
режисьор Явор Гърдев

solo Performance / Monodrama
Foreign Performances
National Theatre "Ivan Vazov"
Teacher by Jeane-Pierre Dopagne
directed by Borislav Chakrinov
Theatre 199
Gleeds by Dimitar Kabakov
directed by Vazkresia Viharova

Гологан Продакшънс – Лондон,
Обединено Кралство
Нирвана от Константин Илиев
режисьор Джонатан Чадуик

Специално Поканени Спектакли

Performances Of The Host Theatres

State Puppet Theatre – Varna
The Tempest by William Shakespeare
directed by Petar Pashov

Танцовакомпания "Линга" – Лозана,
Швейцария
Опаковай ме!
хореография Катаржина Гданиек
и Марко Канталупо

Кралски Театър – Стокхолм, Швеция
Хор "Ромео И Жулиета"
Песни за лаура
театрален концерт по
"Triumphis Mortis"
от Франческо Петрарка
режисьор Беноа Малберг

Festival Production

State Puppet Theatre – Varna
A Button for Sleep
by Valery Petrov
directed by Zlati Zlatev
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Balletlab – Melbourne, Australia
Amplification
choreography by Philip Adams

Национален театър – Гент, Белгия
Гласове по текстове на
П. П. Пазолини и Кор Херкщрьотер
режисьор Йохан Симонс
моноспектакъл на Йеруун Уилемс

State Theatre – Adana, Turkey
The Tempest by William Shakespeare
directed by Javor Gardev (t.a.g.)

Танцова компания "Комбина" –
Йерусалим, Израел
Комбина хореография Амир Колбен

Театрална работилница "Сфумато"
Програма "Сфумато – поезия"
Леки вечерни четения
Чета елиът, слушам бийтълс
вечер с поезията на Георги Господинов
Оперно-филхармонично дружество –
Варна; Театър Гисен – Германия
Стената
хореография Тарек Ассам

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА
Дебат върху театралните
фестивали в България
Критическа дискусия:
Българският театър днес
модератори Камелия Николова,
Румяна Димитрова
с участието на български
театроведи и режисьори
Представяне на дипломни работи на
студенти от НАТФИЗ, НБУ и НХА
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Nt – Gent, Belgium
Voices based on texts by P. Pasolini
and C. Herkstroeter
directed by Johan Simons
Kombina Dance Co. – Jerusalem, Israel
Noose
choreography by Amir Kolben
Compagnie "Linga" – Lausanne,
Switzerlend
Wrap Me Up! choreography by
Katarzyna Gdaniec and Marco Cantalupo
Gologan Productions – London,
United Kingdom
Nirvana by Konstantin Iliev
directed by Jonathan Chadwick
The Royal Dramatic Theatre of Stockholm
– Sweden
Canzoni Per Laura
theatre concert based on Petrarca’s
"Triumphis Mortis"
directed by Benoit Malmberg

State Philcharmonic Society & Opera –
Varna
Giessen Theatre – Germany
The Wall
choreography by Tarek Assam

Parallel Programme
Discussion: Bulgarian Theatre Today
moderated by Kamelia Nikolova
and Rumyana Nikolova
with the participation of Bulgarian
theatre critics and directors
Debate on the theatre festivals in Bulgaria
Presentation of works by students in
directing at National Academy for theatre
and Film Arts
Presentation of works by students at the
Theatre Department at New Bulgarian
University

2006
SELECTED BULGARIAN
PERFORMANCES
—
Archaeology оf Feelings
selector: Dimitar Chernev

"Опаковай ме!", Линга (Швейцария)

Wrap Me Up!, Linga (Switzerland)

Theatre "La Strada"
Jam Session
directed by Stefan Moskov
Theatre Laboratory "Sfumato"
Reading T. S. Eliot and
Listening to the Beatles
an evening with the poetry
of Georgi Gospodinov

2006

Нов драматичен театър"сълза и смях"
Д-Р (бляскава комедия)
от Бранислав Нушич
режисьор Бойко Богданов

СЕЛЕКЦИОНИРАНИ БЪЛГАРСКИ
СПЕКТАКЛИ
—
Археология на чувствата
селекционер: Димитър Чернев

Народен театър "Иван Вазов"
Пушката ще гръмне след антракта
по А. П. Чехов
режисьор Стефан Москов

Театърът е лабиринт с много входове,
театърът е възможност да живееш поинтензивно и различно. Както за тези, които го правят, така и за тези, които го
гледат. В селекцията доминират спектакли, които са подбрани заради високите
си художествени качества, заради ясния
си език и способността си да обуват на
различни нива...Ще има познати и нови
лица, защото тоталната възможност на
театъра е да събира енергия от всички
посоки на времето и пространството. Но
да ги изобразява винаги тук и сега.
Театър "Българска армия"
Трамвай желание
от Тенеси Уилямс
режисьор Крикор Азарян

Specially Invited performances

Theatre is like a maze with many entrances. It
gives you the possibility to live more intensely
and differently. The selection is dominated
by performances which I selected because
of their high artistic qualities, the lucidity of
their style and their ability to communicate on
several levels... In this theatre one meets faces
familiar and new, because the total capacity of
the theatre is to accumulate energy from all
directions in space and time. But it is theatre’s
duty to represent them always here and now.
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Театър 199
Веселите разплюеви дни
по трилогията "Сватбата на
Кречински", "Дело" и "Смъртта на
Тарелкин" от А. В. Сухово-Кобилин
режисьор Младен Киселов
Драматичен театър – Стара Загора
Гласовете на другите
от Пламен Дойнов
режисьор Пламен Марков
Драм.-куклен театър – Пазарджик
Паметта на водата
от Шийла Стивънсън
режисьор Красимир Спасов
Драматичен театър – Ловеч
На хубавия син дунав
от Душан Ковачевич
режисьор Бина Харалампиева

СПЕЦИАЛНО ПОКАНЕНИ СПЕКТАКЛИ

The House of Bernarda Alba, NT “Iv. Vazov" / ITF “Varna Summer"
"Домът на Бернарда Алба", НТ "Ив. Вазов" / МТФ "В. лято"

Драматичен театър – Варна
Боряна
от Йордан Йовков
режисьор Десислава Боева
Народен театър "Иван Вазов"
С любовта шега не бива
от Алфред дьо Мюсе
режисьор Мариус Куркински
Театрална работилница "Сфумато"
Танцова компания "Линга" – Лозана,
Швейцария
Програма "Изход"
Станция "Астапово"
(последната спирка от живота на
Л. Н. Толстой)
авторски спектакъл на Иван Добчев
Станция "Елабуга"
(последна спирка от живота на
Марина Цветаева)
авторски спектакъл на Маргарита
Младенова
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Theatre "Bulgarian Army"
A Streetcar Named Desire
by Tennessee Williams
directed by Krikor Azaryan
Theatre 199
The Merry Days
based on "Krechinskiy’s Wedding",
"The Trial" and "Tarelkin’s Death"
by A. V. Suhovo-Kobilin
adapted and directed by Mladen Kisselov

"12 нощ", НТ "М. Сореску" (Румъния)

12th Night, NT "M. Sorescu" (Romania)

Drama Theatre – Stara Zagora
The Voices оf the Others by Plamen Doinov
directed by Plamen Markov
Drama and Puppet Theatre – Pazardzhik
The Memory of Water
by Shelagh Stephenson
directed by Krassimir Spassov

SPECIALLY INVITED PERFORMANCES
Drama Theatre – Varna
Boriana by Yordan Yovkov
adapted and directed by Desislava Boeva
National Theatre "Ivan Vazov"
No Trifling with Love by Alfred de Musset
directed by Marius Kourkinsky
Theatre Laboratory "Sfumato"
Companie "Linga" – Lausanne,
Switzerland
Programme "Exit"
Station "Astapovo"
(last stop in L. N. Toltoy’s life)
a performance by Ivan Dobchev
Station "Elabuga"
(last stop in Marina Tsvetaeva’s life)
a performance by Margarita Mladenova

Театър "Кредо"
Каквото направи дядо...
по Х. К. Андерсен
спектакъл на Нина Димитрова и
Васил Василев – Зуек

Национален театър "Марин Сореску" –
Крайова, Румъния
Дванайста нощ
от Уилям Шекспир
режисьор Силвиу Пуркарете

Народен театър "Иван Вазов"
Мтф "Варненско Лято"
Домът на Бернарда Алба
от Ф. Г. Лорка
режисьор Възкресия Вихърова

Танцова компания "Номади" – Токио,
Япония
Gesicht und geschichte/ лица и истории
хореография Накао Икемия,
Норики Кумагаи

ЧУЖДЕСТРАННИ СПЕКТАКЛИ

Theatre "Credo"
Daddy’s Always Right
аfter "Daddy’s Always Right"
by H. Ch. Andersen
a performance by Nina Dimitrova,
Vasil Vasilev – Zuek

Театър "Кретакор" – Будапеща,
Унгария
Чайка от А. П. Чехов
режисьор Арпад Шилинг

National Theatre "Ivan Vazov"
Itf Varna Summer
The House of Bernarda Alba by F. G. Lorka
directed by Vazkresia Viharova

New Drama Theatre "Salza i Smiah"
DR. (A Brilliant Comedy)
by Branislav Nušić
adapted and directed by Boiko Bogdanov
National Theatre "Ivan Vazov"
The Gun Will Fire after the Interval
after A. P. Chekhov
adapted and directed by Stefan Moskov

Theatre "A" – Gliwice, Poland
EXULTET (a street performance)
conceived and directed
by Mariusz Kozubek
Ursula Martinez – London,
United Kingdom
O.A.P. (Old Age Pensioner)
written by Ursula Martinez
and Mark Whitelaw
directed by Mark Whitelaw
National Theatre – Craiova, Romania
Twelfth Night
by William Shakespeare
directed by Silviu Purcarete

Компаня Дос Аторес –
Рио Де Жанейро, Бразилия
репетиция. Хамлет
по "Хамлет" от Уилям Шекспир
режисьор Енрике Диас
Танцова компания "Ирене К." – Ойпен,
Белгия
Пейката (уличен пърформанс)
Преобличания
хореография Ирене Калбуш

ПАРАЛЕЛНА ПРОГРАМА
Държавен куклен театър – Варна
Приказка за пеещото дърво
по Лангескьолд Хофман
режисьор Славчо Маленов

FOREIGN PERFORMANCES
Drama Theatre – Lovech
On the Beautiful Blue Danube
by Dushan Kovachevich
directed by Bina Haralampieva
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The Voices of the Others, DT – Stara Zagora

"Гласовете на другите", ДТ – Стара Загора

Театър "А" – Гливице, Полша
Exultet
режисьор Мариуш Коцубек
Урсула Мартинез – Лондон,
Обединено kралство
Пенсионер по възраст
сценарий Урсула Мартинес,
Марк Уайтло
режисьор Марк Уайтло

Държавен куклен театър – Варна
Палечка по Х. К. Андерсен
режисьор Вера Стойкова
Театър на голия охлюв – НБУ
Кухненският асансьор
от Харолд Пинтър
режисьор Светослав Николов

КОНЦЕРТИ
Христо мутафчиев с приятели от б.Т.Р.
концерт-хепънинг0
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Dance Company "Nomade-S"– Tokyo,
Japan
Gesicht und Geschichte/ Face and Phases
choreography by Nakao Ikemiya,
Noriko Kumagai
"Cia Dos Atores" – Rio De Janeiro, Brazil
rehearsal. Hamlet
based on "Hamlet"
by William Shakespeare
directed by Enrique Diaz

Concert-Happening of
Hristo Mutafchiev and Friends
from the Pop-Rock Groupe Btr
Theatre of the Slug – New Bulgarian
University
The Dumb Waiter
by Harold Pinter
directed by Svetoslav Nikolov

PARALLEL EVENTS
Compagnie Irene K. – Eupen, Belgium
[X-Time Dress]
choreography by Irene Kalbusch

85th Anniversary of
Drama Theatre – Varna
State Archive – Varna
Drama Theatre – Varna
exhibition: Theatre in Varna
curator Rumyana Dimitrova
exhibition: To Take a Picture from a
Performance
photoexhibition of Emil Penchev
exhibition: Scenic Spaces
Set design projects by Todor Ignatov
Projection of the film Intermission
(A day at Drama Theatre – Varna)
Bulgarian National Television/RTV – Varna
Exhibition: 150 Years Bulgarian Theatre: from
the Shumen Pozoriste to Drumev Theatre Days
Organized by "New Bulgarian Drama"
Association; Regional library – Shumen

"Пенсионер по възраст", Урсула Мартинез (Обед. кралство)
O. A. P. (Old Age Pensioner), Ursula Martinez (UK)

Theatre "Krëtakör" – Budapest, Hungary
The Seagull
by A. P. Chekhov
directed by Árpád Schilling

Talk with the actress Vesela Kazakova
moderated Bozhidar Manov, film specialist
Round table discussion "Classics:
The Universal Theatrical Code"
moderated by Kamelia Nikolova
an open discussion of theatre specialists,
journalists and professionalists on the programme of ITF Varna Summer 2006

PARALLEL PROGRAMME
State Puppet Theatre – Varna
A Fairytale for the Singing Tree
after L. Hoffman
directed by Slavcho Malenov
State Puppet Theatre – Varna
Thumbellina after H. Ch. Andersen
stage version and staging Vera Stoikova

Action of students in "Scenography" at the
National Academy of Art
Presentation of parts from performances
by graduates in Directing for Drama
Theatre at NATFA

ИЗЛОЖБИ / ПРОЖЕКЦИИ
85 години драматичен театър – Варна
изложба: театрална варна
куратор Румяна Димитрова
изложба: да заснемеш театър
фотоизложба на Емил Пенчев
Актьорите отблизо представя портрета на актьори от трупата на Драматичен театър – Варна
Сцената, спектаклите кадри oт представления на Варненския театър за
периода 2003 – 06 г.
изложба: Сценични пространства
сценографска изложба на Тодор Игнатов
Сдружение "Нова българска драма"
Регионална библиотека – Шумен
изложба: 150 години български театър:
от шуменското позорище до друмеви
театрални празници
Акция на студенти специалност
"Сценография" от НХА
Прожекция на филма aнтракт
(Дневник на един ден в Драматичен
театър – Варна), БНТ/РТЦ – Варна

ПРЕЗЕНТАЦИИ / СРЕЩИ/ ДИСКУСИИ
Среща с актрисата весела казакова
модератор: Божидар Манов, киновед
Представяне на откъси от спектакли
на дипломанти по "режисура за драматичен театър" в НАТФИЗ
Кръгла маса:
Класиката: универсалният
театрален код
модератор: Камелия Николова
дисусия с театрални специалисти
с акцент върху фестивалната
програма
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СЕЛЕКЦИОНИРАНИ БЪЛГАРСКИ
СПЕКТАКЛИ
—
И все повече съблазън и тревога...
селекционер: Ромео Попилиев
Съблазън и тревога – в общи линии това са
двете основни състояния, които се обитават от съвременния човек. От една страна, в него действат все по-изострящите
се консуматорски стремежи, пораждани
от все по-причудливите съблазни на пазара, от друга все по-неотвратимо се засилва чувството на тревога: усещането за
неустойчивост и несигурност, непрестанно скъсяващото се време, налагащо вземането на все по-бързи и хазартни решения
и накрая, смътното желание за някакъв поразличен живот; изобщо тревожността
на всичко онова, което не може ясно да се
опише... С петте предложени от мен спектакли съм търсил както някои от основните въпроси, които могат да се поставят
към тази обща ситуация на съблазън и тревога, така също и различните формални
театрални подходи на тяхното предлагане, умереното съчетание между драмата
и комедията, между класика, модерност
и съвременност, както и - не на последно
място - високия професионализъм, с който
те са подплътени...
Народен театър "Иван Вазов"
Дон жуан
по Жан-Батист Молиер
режисьор Александър Морфов
Театрална работилница "Сфумато"
програма "Към Дамаск"
Жюли, Жан и Кристин
по "Госпожица Юлия"
от Аугуст Стриндберг
режисьор Маргарита Младенова
Драматичен театър – Бургас
Женитба
от Н. В. Гогол
режисьор Юрий Погребничко
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Theatre "Bulgarian Army"
A Doll’s House by Henrik Ibsen
directed by Stoyan Radev

SELECTED BULGARIAN PERFORMANCES
—
Ever more seduction аnd anxiety
selector: Romeo Popiliev
Seduction and anxiety – in general these two
are the main conditions inhabited by the
contemporary man. On one side in him the
much more intensified consumer’s aspirations
are working, bred by the ever more- fantastic
temptations of the market; on the other side –
the feeling for anxiety strengthens ever more
inevitably: the feeling of unsteadiness and insecurity, the on and on shortening of time which
induces one to make ever faster and gambling
decisions, and finally the vague wish for a life
somewhat different; in one word – the anxiety
of all that which fails distinct description... With
the five performances I have chosen, I was
looking for some of the main questions, which
could be put to this situation of seduction and
anxiety, as well as for their different formal
theatrical methods: the moderate combination
of drama and comedy, of classics, modernity
and contemporaneity, and last but not least –
the high professionalism, with which they have
been made.
National Theatre "Ivan Vazov"
Don Juan
by J. B. Molière
directed by Alexandar Morfov
Theatre Laboratory "Sfumato"
"To Damascus" programme
Julie, Jean and Christine
after "Miss Julie" by August Strindberg
directed by Margarita Mladenova
Drama Theatre – Burgas
The Marriage
after N. V. Gogol
directed by Yury Pogrebnichko
Theatre 199
The Innocents after the novel
"The Mothers" by Teodora Dimova
directed by Stilian Petrov

Театър 199
Невинните
по романа "Майките"
от Теодора Димова
режисьор Стилиян Петров
Театър "Българска армия"
Куклен дом от Хенрик Ибсен
режисьор Стоян Радев
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Нов театър – Рига, Латвия
Соня от Татяна Толстая
режисьор Алвис Херманис
Компания "Сенза Темпо" –
Барселона, Испания
Песента на маргарита
режисьор Инес Боза

СПЕКТАКЛИ НА ТЕАТРИТЕ – ДОМАКИНИ
Държавен куклен театър – Варна
Пещерата и сенките
идея, сценография и визии
Сашо Анастасов
постановка Вера Стойкова
Драматичен театър – Варна
Крум от Ханох Левин
режисьор Явор Гърдев (t.a.g.)

СПЕЦИАЛНО ПОКАНЕНИ СПЕКТАКЛИ
Sonja, New Theatre – Riga (Latvia)

"Ритъм и блус", МГТ "Зад канала"

Rhythm and Blues, SCT “Off the Channel"

FOREIGN PERFORMANCES
Theatre des Bouffes du Nord – Paris,
France
The Grand Inquisitor
after the chapter of the same name in
"The Brothers Karamazov"
by F. M. Dostojevski
directed by Peter Brook
Makin Projects – UK
Shylock
written and performed
by Gareth Armstrong
directed by Frank Barrie
Cie Jozsef Trefeli – Geneva, Switzerland
Real Life Wrong / Fresh Ingredients
concept and choreography
by Jozsef Trefeli
Senza Tempo – Barcelona. Spain
Margarita’s Song
artistic director Ines Boza

"Соня", Нов театър – Рига (Латвия)

ЧУЖДЕСТРАННИ СПЕКТАКЛИ
Театър "Буф дьо Нор" – Париж,
Франция
Великият инквизитор
по едноименната глава от романа
"Братя Карамазови"
от Ф. М. Достоевски
режисьор Питър Брук

Драматичен театър – Пловдив
Сътресение
по разкази на Николай Хайтов
моноспектакъл на Мариус Куркински
Театрална работилница "Сфумато"
програма "Към Дамаск"
Мъртвешки танц
от Аугуст Стриндберг
режисьор Маргарита Младенова

Makin Projects – Обединено кралство
Шейлок текст и изпълнение
Гарет Армстронг
режисьор Франк Бари

Кан 65.47
Нов Драматичен Театър "Сълза и смях"
360° авторски спектакъл на
Андрей Баташов

Танцова компания "Йожеф Трефели" –
Женева, Швейцария
Real Life Wrong / Свежи съставки
концепция и хореография
Йожеф Трефели

Театър 199
Веселите разплюеви дни
по трилогията "Сватбата на Кречински", "Дело" и "Смъртта на Тарелкин"
от Ал. Сухово-Кобилин
режисьор Младен Киселов

Театър "Фолксбюне ам Роза Люксембург платц"– Берлин, Германия
Филоктет
от Хайнер Мюлер
режисьор Димитър Гочев

Виолета Витанова /
Станислав Генадиев
Imago
хореография Виолета Витанова
и Станислав Генадиев
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Volksbühne am Rosa Luxemburg Platz –
Berlin, Germany
Philoctetes by Heiner Müller
directed by Dimiter Gotscheff
New Theatre – Riga, Latvia
Sonja by Tatjana Tolstaja
directed by Alvis Hermanis

SPECIALLY INVITED PERFORMANCES

Small City theatre "off the Channel"
Rhythm & Blues
a concert – performance
by Rumen Tsonev

Малък градски театър "Зад канала"
Ритъм енд блус
спектакъл на Румен Цонев

СТУДЕНТСКИ СПЕКТАКЛИ
STUDENT PERFORMANCES
MiStMa Group
Egasimus the Actresses
An independent project of graduates of
Theatre Department – New Bulgarian
University
a performance by Margarita Petrova,
Stela Krasteva, Milena Stanojevich
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Дийпблу – Осло, Норвегия
Кутията пърформанс-инсталация
хореография, видео и изпълнение
Хайне Рьоздал Авдал
Среща – разговор с Димитър Гочев,
Самуел Финци и Йозеф Бирбихлер –
Представяне на книгата
"30 неизвинени" на Ваня Щерева

2008

Student theatre at NATFA
Casting by Alexandar Galin
directed by Prof. Dimitrina Gyurova

СЕЛЕКЦИОНИРАНИ БЪЛГАРСКИ
СПЕКТАКЛИ
—
26 часа или за границите на
театралната реалност
селекционер: Розалия Радичкова

Student theatre at NATFA
Table Manners by Alan Ayckbourn
directed by Anton Ugrinov

PARALLEL Programme
"Филоктет", Фолксбюне – Берлин (Германия)

Philoctetes, Volksbühne – Berlin (Germany)

Drama Theatre – Plovdiv
Perturbation
after Nikolay Haitov
solo performance of Marius Kourkinsky
Theatre Laboratory "Sfumato"
"To Damascus" programme
The Dance of Death
by August Strindberg
directed by Margarita Mladenova
Kan 65.47
New Drama Theatre "Salza i smiah"
360°
a concert – performance
by Andrey Batashov
Theatre 199
The Merry Days
after Alexandar Suhovo-Kobilin
directed by Mladen Kisselov
Stanislav Genadiev / Violeta Vitanova
Imago choreography by
Stanislav Genadiev and Violeta Vitanova

Theatre Laboratory "Sfumato"
programme "To Damascus"
Strindberg in Damascus
atelier-demonstration
led by Ivan Dobchev
Deepblue – Oslo, Norway
Box With Holes
choreography, video and performance
by Heine Røsdal Avdal

Imago, V. Vitanova/ St. Genadiev

Imago, В. Витанова / Ст. Генадиев

група МиСтМа
Егасимус актрисите
независим проект на дипломанти от
Театрален департамент – НБУ
авторски спектакъл на Маргарита
Петрова, Стела Кръстева,
Милена Станойевич

Talk with Dimiter Gotscheff, Samuel Finzi
and Josef Bierbichler

Учебен театър, НАТФИЗ
Кастинг от Александър Галин
режисьор Димитрина Гюрова

Premiere of the book
"30 Unexcused Absences" by the actress and
writer Vanya Shtereva

Учебен театър, НАТФИЗ
Обноски за маса от Алън Ейкбърн
режисьор Антон Угринов

ПАРАЛЕЛНА ПРОГРАМА
Театрална работилница "Сфумато"
програма "Към Дамаск"
Стриндберг в дамаск
ателие-демонстрация
водещ Иван Добчев

Всяко едно силно театрално представление добавя 2-3 часа повече в живота ни.
Пренася ни в друга реалност. Вървим по
други пътища. Преживаваме неща, които
никога не биха ни се случили, пътуваме към
места, на които никога не бихме отишли.
Изправяме се пред въпроси, които никога
не бихме си задали. Преживяваме своят
живот като друг. Отиваме в друго измерение. Обитаваме друга реалност. 24 – те
часа на денонощието стават 26. Театърът ни подарява още два часа живот.
Защото самите ние имаме необходимост
да сменим собствената си гледна точка.
Театралната реалност ни предизвиква
към друг възможен поглед към живота ни –
един "особен поглед". Когато спектакълът
е лош загубваме 2 часа живот и кой има
правото да ни ги отнеме! Работата на
един селекционер е да добави 10 – 12 часа в
живота на хората на фестивала. Много
тежка задача, защото моите часове не
винаги са часове на другите. Аз също рискувам да добавя или да отнема живот…
Ще потърсим очертанията на специфичната театрална реалност днес в цялото
й многообразие на средства, теми и лица.
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SELECTED BULGARIAN PERFORMANCES
—
26 Hours or аbout the Boundaries of
Theatre Reality
selector: Rozalia Radichkova
Each powerful theatre performance adds 2-3
hours more in our life. It takes us into another
reality, makes us follow different paths. We
experience things that would never happen to
us, we go to places that we would never visit.
We face questions that we would never raise.
We experience our life as if it were someone
else’s. We go to other dimension. We dwell in
other reality. The twenty-four hours of the day
and night become twenty six. Theatre presents
us with two more hours to our lives. Because
we have the need to change our point of view.
Theatre reality challenges us to see our life in
another perspective. And when the theatre
performance is bad we lose 2 hours life and
who has the right to do that to us! The task of
a selector is to add 10-12 hours of lifetime to
the festival spectators. And that’s a very tough
task, because my hours are not always somebody else’s. The risk to add or to take away
someone else’s lifetime is mine as well… We
will try to sketch the outlines and the specifics
of the theatre reality today in its whole variety
of artistic means, themes and faces.
Theatre "Bulgarian Army"
The Seagull by A. P. Chekhov
directed by Krikor Azaryan
Youth Theatre – Sofia
Three Sisters
by A. P. Chekhov
directed by Krikor Azaryan
Rhodopes Drama Theatre – Smolyan
Macbeth
by William Shakespeare
directed by Diana Dobreva
Small City Theatre "Off the Channel"
Swedish Defence by Jordi Galceran
directed by Bina Haralampieva

Drama Theatre – Plovdiv
Reflections of a Teacher on Folk Art
solo performance by Kamen Donev

Театър "Българска армия"
Чайка от А. П. Чехов
режисьор Крикор Азарян

Theatre 199
Coco (Coco Chanel) by Sanya Domazet
directed by Vazkressia Viharova
� Showcase programme

Младежки театър – София
Три сестри от А. П. Чехов
режисьор Крикор Азарян

Theatre 199
Small Play for Children’s Room
by Yana Borissova
directed by Galin Stoev
� Showcase programme

Родопски драматичен театър– Смолян
Макбет от Уилям Шекспир
режисьор Диана Добрева
Малък градски театър "Зад канала"
Шведска защита от Жорди Галсеран
постановка Бина Харалампиева
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Театър 199
Малка пиеса за детска стая
от Яна Борисова
режисьор Галин Стоев
� програма ШОУКЕЙС
Сатиричен театър – София
В очакване на Годо
от Самюел Бекет
режисьор Лилия Абаджиева
� програма ШОУКЕЙС

програма ШОУКЕЙС
Void
концепция Мирослав Йорданов
хореография Виолета Витанова,
Станислав Генадиев
Танцова компания "Хетероподи"
36 (more 4 less)
идея и концепция Росен Михайлов
хореография Галина Борисова, Мила
Искренова, Татяна Соколова, Росен
Михайлов

"От другата страна", Младежки театър (Хърватска)
On the Other Side – Zagreb Youth Theatre (Croatia)

Theatre Laboratory "Sfumato"
Lazarus and Jesus
after Emilian Stanev
a performance by Ivan Dobchev
� Showcase programme
Small City Theatre "Off the Channel"
Valentine’s Day by Ivan Viriapev
directed by Javor Gardev
� Showcase programme
Theatre of Satire – Sofia
Waiting for Godot
by Samuel Beckett
directed by Lilia Abadzhieva
� Showcase programme

The Seagull, TBA

"Чайка", ТБА

Драматичен театър – Пловдив
Възгледите на един учител за
народното творчество
авторски моноспектакъл на
Камен Донев

Театър "Никои"
Студено
по Йордан Радичков
авторски спектакъл на Мила Коларова

ЧУЖДЕСТРАННИ СПЕКТАКЛИ

Театър 199
Коко (Coco Chanel)
от Саня Домазет
режисьор Възкресия Вихърова
� програма ШОУКЕЙС

C.I.C.T. / Театър "Буф дю Нор" –
Париж, Франция
Андромаха
от Жан Расин
режисьор Деклан Донелан

Малък градски театър "Зад канала"
Валентинов ден
от Иван Вирипаев
режисьор Явор Гърдев
� програма ШОУКЕЙС

Младежки театър – Загреб, Хърватска
От другата страна
от Наташа Райкович и Бобо Йелчич
режисьор Наташа Райкович
и Бобо Йелчич

театрална работилница "сфумато"
Лазар и иисус
по Емилиян Станев
авторски спектакъл на Иван Добчев
� програма ШОУКЕЙС

Дадт "Красный Факел" –
Новосибирск, Русия
Дама Пика по А. С. Пушкин
режисьор Тимофей Кулябин

SHOWCASE PROGRAMME
Void
concept Miroslav Iordanov
choreography Violeta Vitanova,
Stanislav Genadiev
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Heteropodi Dance Co
36 /More 4 Less/
Idea and concept Rossen Mihailov
choreography by Galina Borissova,
Mila Iskrenova, Tatyana Sokolova,
Rossen Mihailov
"Nobodies" Theatre
Cold after Yordan Radichkov
an object theatre performance
by Mila Kolarova

FOREIGN PERFORMANCES
C.I.C.T./ Theatre des Bouffes du Nord –
Paris, France
Andromaque by Jean Racine
directed by Declan Donnellan
Zagreb Youth Theatre – Zagreb, Croatia
On the Other Side written and directed by
Nataša Rajković and Bobo Jelčić

Wunderbaum – The Netherlands
Beer Tourist
text, concept Wunderbaum
� SEAS Coastal programme

Сири Хермансен – Норвегия
Граница звукова инсталация
от Сири Хермансен
� програма SEAS Coastal

SIGNA – Denmark
The Black Sea Oracle
concept Signa Sørensen and
Arthur Köstler
directed by Signa Sørensen		
� SEAS Coastal programme

Гараж Истанбул – Турция
Понеделник под слънцето
концепция и изпълнители Сафак Юсал
и Бедирхан Дехмен
� програма SEAS Coastal

Venelin Shurelov (Bulgaria) /
Dritero Kasapi ( Sweden)
Fantomat interactive installation
� SEAS Coastal programme

Hotel Pro Forma – Дания
Релеф концепция Ралф Ричард
Щрьобех, Кирстен Делхолм
� програма SEAS Coastal

Театрална работилница "Сфумато"
Човешко, твърде човешко
представяне на международен
театрален уъркшоп с ръководители
проф. Маргарита Младенова и
проф. Иван Добчев
� програма SEAS Coastal

СПЕЦИАЛНО ПОКАНЕНИ СПЕКТАКЛИ
Сатиричен театър – София
Укротяване на опърничавата
от Уилям Шекспир
режисьор Мариус Куркински
Модерен театър – София
Шегите на амура
театрален концерт
режисьор Ивайло Христов

Theatre Laboratory "Sfumato"
Human, All Too Human
work-in-progress presentation
of an international workshop
led by Margarita Mladenova
and Ivan Dobchev

СПЕКТАКЛИ НА ТЕАТРИТЕ - ДОМАКИНИ
Държавен куклен театър – Варна
Цветята на малката ида
по Х. К. Андерсен
режисьор Георги Михалков

Nadt "Red Torch" – Novosibirsk, Russia
The Queen of Spades after A. S. Pushkin
adapted for the stage and directed
by Timofey Kuljabin
Andromaque, Theatre des Bouffes du Nord (France)
"Андромаха", Театър "Буф дю Нор" (Франция)

Siri Hermansen – Norway
Borderline
a sound installation by Siri Hermansen
� SEAS Coastal programme
Garajistanbul – Turkey
Monday in the Sun
choreopgrahy and performance
by Safak Uysal and Bedirhan Dehmen
� SEAS Coastal programme
Hotel Pro Forma – Denmark
Relief
concept Ralf Richardt Strøbech,
Kirsten Dehlholm
directed by Ralf Richardt Strøbech
� SEAS Coastal programme
Metro-Boulot-Dodo – UK
Night Scene
concept Esther Simpson, Paul Long,
Steve Gibbs, Dave Parkin
� SEAS Coastal programme

Metro-Boulot-Dodo –
Обединено Кралство
Нощна сцена
концепция Естер Симпсън, Пол Лонг,
Стив Гибс, Дейв Паркин
� програма SEAS Coastal

36 more or less, Heteropodi Dance Co.

36 more or less, ТК "Хетероподи"

SPECIALLY INVITED PERFORMANCES

Wunderbaum – Холандия
Бирен турист
концепция и текст Wunderbaum
� програма SEAS Coastal

държавен куклен театър – варна
Красавицата и звяра
по приказката на
Жан-Мари Льопренс дьо Бомон
режисьор Вера Стойкова
Драматичен театър – Варна
Какъв прекрасен свят
от Людмил Станев
режисьор Дафинка Данаилова

ПАРАЛЕЛНА ПРОГРАМА
Theatre of Satire – Sofia
The Taming of the Shrew
by William Shakespeare
directed by Marius Kourkinsky
Modern Theatre – Sofia
Amour’s Jokes
theatrical concert
directed by Ivaylo Hristov

Signa – Дания
Черноморският оракул
пърформанс-инсталация
концепция Сигна Сьоренсен,
Артур Кьостлер
� програма SEAS Coastal
Венелин Шурелов – България /
Дритеро Касапи – Швеция
Фантомат интерактивна инсталация
� програма SEAS Coastal

Сдружение за съвременно
алтернативно изкуство и култура
"36 Маймуни"
Pro text на турне
пърформанс-четения на съвременна
европейска драматургия в
нетеатрални пространства
режисьор Гергана Димитрова,
Василена Радева
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PERFORMANCES OF THE HOST THEATRES
State Puppet Theatre – Varna
Little Ida’s Flowers
after H. Ch. Andersen
staging and musical setting
Georgi Mihalkov
State Puppet Theatre – Varna
Beauty and the Beast
by Jeanne-Marie Leprince de Beaumont
directed by Vera Stoikova
Drama Theatre – Varna
What a Wonderful World
a musical by Ludmil Stanev
directed by Dafinka Danailova

PARELELL Programme
"36 Monkeys" – Organization for Contemporary Art and Culture
Protext on Tour
Performance-readings of contemporary
European drama at non-scenic spaces
directed by Gergana Dimitrova,
Vassilena Radeva
69 by Igor Bauersima
The Ungly One
by Marius von Mayenburg

2009
SELECTED BULGARIAN PERFORMANCES
—
The Performance аs а Meeting
selector: Rumyana Nikolova
The performance is a meeting of people of
different professions – authors, directors,
actors, artists, musicians…; with different
capacities and energies; with different aesthetic preferences and tastes. In this multitude of meetings a very important for the life
of the performance next meeting is getting
prepared – the one with the spectator. Regardless whether it is merry, sad, amusing
or speculative, it has to provoke, to get the
spectator out of the comfort/ discomfort of everyday life. In this sense the selection outlines
those performances that are result of productive creative contacts and have the potential
to be a memorable event-meeting for the festival spectator… I offer a maximum open selection with the single criterion artistic quality
and communicability, achieved by a powerful
theatre language with strong impact.

Presentation of Projects
by young directors and set designers and
graduates from National Academy for
Theatre and Film Arts, National Arts
Academy and New Bulgarian University
Premieres of Theatre Books
by the theatre theoreticians and critics
Kamelia Nikolova, Rumyana Nikolova,
Dimitar Chernev, Dimitar Staikov

Tabula Rasa, Subhuman Theatre

Theatre Laboratory "Sfumato"
Оооо Gogol’s Dream
after N. V. Gogol
а performance by Margarita Mladenova
and Ivan Dobchev
Theatre "Bulgarian Army"
The Collection
by Harold Pinter
directed by Krikor Azaryan

69 от Игор Бауерзима
Грозният от Мариус фон Майенбург
Представяне на режисьорски и
сценографски проекти
на млади професионалисти и дипломанти на НАТФИЗ, НХА и НБУ
Представяне на книги за театър
на театроведите Камелия Николова,
Румяна Николова, Димитър Чернев,
Димитър Стайков

Театрална работилница "Сфумато"
Оооо сънят на гогол
по Н. В. Гогол
авторски спектакъл на
Маргарита Младенова
и Иван Добчев
Театър 199
Краят на играта
от Самюел Бекет
режисьор Лилия Абаджиева

2009
СЕЛЕКЦИОНИРАНИ БЪЛГАРСКИ
СПЕКТАКЛИ
—
Спектакълът – среща
селекционер: Румяна Николова
Спектакълът е среща на творци с различни професии – автори, режисьори, артисти, художници, музиканти…; с различни
възможности и енергии; с различни естетически пристрастия и вкусове. В тези
множество срещи се подготвя следващата изключително важна за живота на
спектакъла – тази със зрителя. Независимо дали е весела, тъжна, забавна или умозрителна, важно е срещата да провокира,
да изважда зрителя от комфорта/дискомфорта на ежедневието. В този смисъл
селекцията откроява онези представления, които са резултат на продуктивни
творчески контакти, от една страна, и
които имат потенциала да се превърнат
в запомнящо се събитие-среща за фестивалния зрител, от друга... Предложението ми е за максимална отвореност на
селекцията с единствен критерий художествено качество и комуникативност,
постигнати чрез силен и въздействащ
сценичен език.

The Overcoat, Theatre Credo

"Шинел", Театър "Кредо"

Театър "Българска армия"
Колекцията от Харолд Пинтър
режисьор Крикор Азарян
Театър "Българска армия"
Пътува Одисей
по "Одисея" от Омир
авторски спектакъл на
Стефан Москов
Драматичен театър – Варна
La Rose Des Vents – Scåne Nationale Lille
Måtropole – Villeneuve / Лил, Франция
Калигула
от Албер Камю
режисьор Явор Гърдев
� програма SHOWCASE
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Theatre 199
Endgame by Samuel Beckett
directed by Lilia Abadzhieva
Theatre "Bulgarian Army"
Odysseus’ Journey
after "Odyssey" by Homer
directed by Stefan Moskov

FOREIGN PERFORMANCES
Odin Teatret – Holstebro, Denmark
Salt based on the short story
"Letter to the wind" from "It is getting later
and later", a novel in the form of letters
by Antonio Tabucchi
scenic adaptation and direction
Eugenio Barba

Drama Theatre – Varna
La Rose Des Vents – Scéne Nationale Lille
Métropole – Villeneuve-d’Ascq, France
Caligula by Albert Camus
directed by Javor Gardev
� Showcase programme

Театрална работилница "Сфумато"
Родилно петно
от Николай Коляда
режисьор Иван Добчев
� програма SHOWCASE
Младежки театър – София
Тихи, невидими хора
от Яна Борисова
авторски спектакъл на
Десислава Шпатова
� програма SHOWCASE

ПРОГРАМА SHOWCASE

Theatre Laboratory "Sfumato"
Birth – Mark by Nikolay Kolyada
directed by Ivan Dobchev
� Showcase programme

Silent Invisible People, Youth Theatre – Sofia
"Тихи невидими хора", Младежки театър – София

SHOWCASE

TART Produktion – Stuttgart, Germany
Fuck You Eu.ro.Pa! by Nicoleta Esinencu
directed by Johanna Niedermüller
Kinesthetic Project
25.03. choreography Violeta Vitanova,
Stanislav Genadiev
Ductus concept Miroslav Iordanov
choreography Stanislav Genadiev
Organization Based on Actual Events
Butterflies are Jet-Fighters Actually
based on texts by ghostdog
a performance by Irina Docheva,
Alexander Daniel

Один театър – Холстебро, Дания
Сол по разказа "Писмо до вятъра" от
епистоларния роман на Антонио
Табучи "Все по-късно и по-късно"
адаптация и режисьор Еуженио Барба
East Productions на Стивън Бъркоф –
Лондон, Обединено кралство*
Злодеите на шекспир
моноспектакъл на Стивън Бъркоф
OKT/ Vilnius City Theatre – Вилнюс,
Литва*
Ромео и жулиета
от Уилям Шекспир
режисьор Оскарас Коршуновас
Драматичен театър – Скопие,
Македония
Жената като бойно поле
от Матей Вищниек
режисьор Владлен Александров

Youth Theatre – Sofia
Silent Invisible People
by Yana Borissova
a performance by Dessislava Spatova
� Showcase programme

Performance Lab
Theatre Laboratory "Sfumato"
Falling Silent based on the movie
"Persona" by Ingmar Bergman
directed by Elena Panayotova

ЧУЖДЕСТРАННИ СПЕКТАКЛИ

"Сол", Один Театър (Дания)

Salt, Odin Teatret (Denmark)

Steven Berkoff’s East Productions – UK*
Shakespeare’s Villains
one – man show of Steven Berkoff
ОКТ/ Vilnius City Theatre – Lithuania *
Romeo and Juliet
by William Shakespeare
directed by Oskaras Korsunovas
Drama Theatre – Skopije, Macedonia
Woman as a Battlefield
by Matej Visnjek
directed by Vladlen Alexandrov
Deutsches Theater – Berlin, Germany *
Diary of a Madman by N. V. Gogol
directed by Hanna Rudolph

* also on the bill of World Theatre in Sofia programme

Пърформънс Лаб
Театър на голия охлюв към НБУ
Театрална работилница "Сфумато"
Замлъкване
по мотиви от филма
"Персона" на Ингмар Бергман
режисьор Елена Панайотова
TART Produktion – Щутгарт, Германия
Fuck You Eu.ro.Pa!
от Николета Есиненку
режисьор Йохана Нидермюлер
моноспектакъл на Снежина Петрова
Kinesthetic Project
25.03.
хореография Виолета Витанова
и Станислав Генадиев
Ductus идея Мирослав Йорданов
хореография Станислав Генадиев
Сдружение "По действителен случай"
Пеперудите са всъщност изтребители
по текстове на ghostdog
спектакъл на Ирина Дочева,
Александър Даниел (барабани)

Дойчес театър – Берлин, Германия*
Дневникът на един луд
от Н. В. Гогол
режисьор Хана Рудолф
моноспектакъл на Самуел Финци

СПЕЦИАЛНО ПОКАНЕНИ СПЕКТАКЛИ
Модерен театър – София
Божествата на касапите
от Ясмина Реза
режисьор Пламен Марков
Малък градски театър "Зад канала"
Великолепният рогоносец
от Фернан Кромелинк
режисьор Мариус Куркински
Малък градски театър "Зад канала"
Перла
от Мауро Рази
режисьор Бина Харалампиева

* Гостува и в София в рамките на програма
"Световен театър в София".
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SPECIALLY INVITED PERFORMANCES

PARALLEL PROGRAMME
State Puppet Theatre – Varna
Puss in Boots after Charles Perrault
directed by Galin Ginev
State Puppet Theatre – Varna
Beauty Sleeps after Sigmund Freud
and Charles Perrault
directed by Stefan Moskov
ITF Varna Summer
National Academy for Theatre
and Film Arts
Suzuki Company of Toga (SCOT) – Japan
Electra an open rehearsal
directed by Tadashi Suzuki
ceremony: Tadashi Suzuki –
Doctor Honoris causa of NATFA

"Злодеите на Шекспир" Еast Productions на С. Беркоф (Обед. кралство)
Shakespeare’s Villains, Steven Berkoff’s East Productions ( UK)

Small City Theatre "оff the Channel"
The Magnificent Cuckold
by Fernand Crommelynck
directed by Marius Kourkinsky
Modern Theatre – Sofia
God of Carnage by Yasmina Reza
directed by Plamen Markov
Small City Theatre "Off the Channel"
Perl by Mauro Rasi
directed by Bina Haralampieva

New Bulgarian University
From Berlin to Hollywood
directed by Rumen Tsonev

Drama Theatre – Pazardzhik
The Wood Demon by A. P. Chekhov
directed by Vladimir Petkov

National Academy for Theatre
and Film Arts
Theatre of Satire – Sofia
The Pillowman by Martin McDonagh
directed by Staiko Murdzhev

Theatre of Satire – Sofia
Wallpapers of Time based on the oeuvre
of Konstantin Pavlov
directed by Julia Ognyanova

Театър "Кредо"
Шинел по Н. В. Гогол
с участието на Нина Димитрова,
Васил Василев – Зуека
Сатиричен театър – София
Тапетите на времето по произведения
на Константин Павлов
сценарий и постановка
Юлия Огнянова

ПАРАЛЕЛНА ПРОГРАМА

New Bulgarian Drama Association
Stage reading:
Everything is Alright
by Vera Nestrom
Presentation of the award winning play at
the New Bulgarian Drama Festival 2009 in
the city of Shumen by the author
Bulgarian National Television
Klass Film
45˚ Azaryan
written and directed by Lilia Abadzhieva
a documentary about the theatre director
Krikor Azaryan

Credo Theatre
The Overcoat by N. V. Gogol
cast Nina Dimitrova, Vassil Vassilev – Zuek

Драматичен театър – Пазарджик
Горски дух по А. П. Чехов
режисьор Владимир Петков

Stefan Valdobrev and the National Team
musicians Stefan Valdobrev, Ivan Lechev,
Vesselin Vesselinov – Echo, Mihail Yosifov,
Velisslav Stoyanov, Milen Kukosharov,
Atanas Hadzhiev, Nikolay Danev,
Irina Stoyanova
with the special participation of the actors
Hristo Mutafchiev, Vassil Vassilev – Zuek

The Pillowman, Student Theatre – NATFA

"Пухеният", Учебен театър – НАТФИЗ

Държавен куклен театър – Варна
Котаракът в чизми по Шарл Перо
режисьор Галин Гинев
Държавен куклен театър – Варна
Красотата спи
по Зигмунд Фройд и Шарл Перо
сценарий, режисура и визуални концепции Стефан Москов
Сдружение "Нова българска драма"
сценично четене:
Всичко е наред от Вера Нeстрьом
представяне на отличената на фестивал Нова българска драма 2009 пиеса
от авторката
Нов български университет
От Берлин до Холивуд
театрализиран концерт с песни на
Курт Вайл и Кол Портър
режисьор Румен Цонев
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Учебен театър, НАТФИЗ
Сатиричен театър – София
Пухеният
от Мартин МакДона
режисьор Стайко Мурджев
МТФ "Варненско лято"
НАТФИЗ
Suzuki Company of Toga (SCOT) – Тога,
Япония
Открита репетиция: Електра
режисьор Тадаши Сузуки
връчване на Тадаши Сузуки на почетната титла Doctor Honoris Causa
Стефан вълдобрев и
националния отбор
музиканти Стефан Вълдобрев, Иван
Лечев, Веселин Веселинов – Еко, Михаил Йосифов, Велислав Стоянов, Милен
Кукошаров, Атанас Хаджиев, Николай
Данев, Ирина Стоянова.
със специалното участие на Христо
Мутафчиев и Васил Василев – Зуека
Българска национална телевизия /
КЛАС Филм
45 по азарян
документален филм за режисьора Крикор Азарян
сценарист и режисьор
Лилия Абаджиева
Съюз на артистите в България
Интерактивни пространства
изложба на Гилдия на сценографите
към САБ
Scenographia academica
Изложба на студенти от специалност
"Сценография" kъм НХА
Издателство "Импулс"
Невена и сатирата
театралните роли на Невена Коканова
Арт Галерия Ларго
Театрални етюди
Театърът през погледа на
12 варненски художници
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Union of Bulgarian Actors
Interactive Spaces
exhibition of the Stage-designers' Guild

reference to primitive communication but to
exchange of energies between stage and
auditorium as a result of a creative theatricality.

Scenographia Academica
exhibitions of projects by students
in Stage-design, National Academy
of the Arts

Theatre "Bulgarian Army"
A Bleeding Wond
by Boyan Papazov
directed by Ivan Dobchev

Arto
Impuls Publishing House
Nevena and The Theatre of Satire
Nevena Kokanova's theatre roles

Small City Theatre "Off the Channel"
The Apocalypse Comes at 6 P.M.
by Georgi Gospodinov
directed by Margarita Mladenova

Art Gallery Largo
Theatre Etudes
Theater viewed by 12 Varna artists

National Theatre "Ivan Vazov"
The Cherry Orchard
by A. P. Chekhov
directed by Krikor Azarjan

2010
BULGARIAN SELECTION
—
The Theatre –
a More Intensive Reality
selector: Anna Topaldzhikova
Theatre is a reality of a different kind and order,
in which both performers and spectators live
with more intensity. The selection pays attention on the successful encounter where the
theatre energy "infects" the spectator. This encounter happens as an exchange of interacting
and transforming sensations – both actors and
spectators are with a strangely divided mind,
nonreal, insane, incomprehensible … This
is a different world that stirs the senses and
nourishes one delusion. What has actually happened? Do we really suffer, kill, enjoy, betray
somebody or ourselves, sacrifice …
… or this is only fantasy
… or in this fantasy we live with more intensity
and more real?
I have chosen performances which demonstrate creative search in different directions of
the realm of theatre language and communication with the audience, that achieve a powerful sensuous and emotional impact. It has no

"Да стигнеш пода с глава", Комп. "Мют" (Дания)
Grasping the Floor with the Back of Your Head, Mute Comp. (Denmark)

New Drama Theatre "Sulza i Smyah"
On the Harmful Effects of Tobacco
and Other Sketches
by Anton P. Chekhov
directed by Elena Panajotova
Drama and Puppet Theatre – Pazardzhik
Nirvana
by Konstantin Iliev
directed by Ivan Dobchev
� Showcase programme
National Theatre "Ivan Vazov"
The Goat, or Who is Sylvia?
(Notes toward a definition of tragedy)
by Edward Albee
directed by Javor Gardev
� Showcase programme

2010
БЪЛГАРСКА СЕЛЕКЦИЯ
—
Театърът –
по-интензивната реалност
селекционер: Анна Топалджикова
Театърът е друга реалност, в която и
актьор, и зрител живеят по-интензивно. В тази селекция бих искала да обърна внимание върху успешната среща, в
която театралната енергия заразява
зрителя.Тази среща е обмен на усещания,
които взаимно си влияят и преобразяват
– актьор и зрител са странно раздвоени,
нереални, луди, непонятни... това е един
друг свят, който запалва сетивата и
подхранва една заблуда. Какво всъщност
се е случило? Наистина ли страдаме, убиваме, наслаждаваме се, предаваме някого
или себе си, жертваме се...
... или това е само фантазия
... или в тази фантазия живеем по-интензивно и по-истински?
В избора ми попадат спектакли, които
демонстрират творческо търсене в различни посоки в областта на театралния
език, на общуването със зрителя и др, и
постигат силно сетивно и емоционално
въздействие. Става дума не за примитивнo общуване, а за енергиен обмен
между сцена и зала като следствие от
една креативна театралност.
Народен театър "Иван Вазов"
Вишнева градина
от А. П. Чехов
постановка Крикор Азарян
Театър "Българска армия"
Да отвориш рана
от Боян Папазов
режисьор Иван Добчев
Малък градски театър "Зад канала"
Апокалипсисът идва в 6 вечерта
от Георги Господинов
режисьор Маргарита Младенова
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Нов драматичен театър"Сълза и смях"
За вредата от тютюна и други шеги
от А. П. Чехов
режисьор Елена Панайотова
Народен театър "Иван Вазов"
Козата или коя е силвия?
(бележки към дефиницията
за трагедия) от Едуард Олби
режисьор Явор Гърдев
� програма ШОУКЕЙС			
					
Театър 199
Приятнострашно от Яна Борисова
режисьор Галин Стоев
� програма ШОУКЕЙС
Драматичен театър – Пазарджик
Нирвана от Константин Илиев
режисьор Иван Добчев
� програма ШОУКЕЙС

On the Harmful Effects of Tobaccoand Other Sketches, NDT "Salza i Smyah"
"За вредата от тютюна и други шеги", НДТ "Сълза и смях"

ПРОГРАМА ШОУКЕЙС
Народен театър "Иван Вазов"
Гълъбът
от Патрик Зюскинд
режисьор Десислава Шпатова
Младежки театър – София
Норд-ост
от Торстен Бухщайнер
режисьор Василена Радева
Иво Димчев – България/ Белгия
Som faves
(Някои предпочитания)
концепция, текст, музика, изпълнение
Иво Димчев
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Theatre 199
Pleasantlyscary
by Yana Borissova
directed by Galin Stoev
� Showcase programme

SHOWCASE PROGRAMME

Ayrin Ersöz – Istanbul, Turkey
The House of Names
choreography, text and performance
Ayrin Ersöz
� Showcase programme
"Andrei Muresanu" Theatre – Sfantu
Gheorghe, Romania
Lucia Skates
by Laura Sintija Černiauskaité
directed by Radu Afrim
� Showcase programme
Socìetas Raffaello Sanzio – Cesena, Italy
Hey, Girl!*
a performance by Romeo Castellucci

Som Faves, Иво Димчев (България/ Белгия)
Som Faves, Ivo Dimchev (Bulgaria/ Belgium)

National Theatre "Ivan Vazov"
The Pigeon
by Patrick Süskind
directed by Desislava Shpatova
Youth Theatre – Sofia
Nordost – a tale of destruction
by Torsten Buchsteiner
directed by Vasilena Radeva
Ivo Dimchev – Bulgaria/Belgium
Som Faves
concept/text/music/performance
Ivo Dimchev
Credo Theatre
The Overcoat by N. V. Gogol
a performance by Nina Dimitrova, Vassil
Vassilev – Zuek, Sletlozar Gagov

INTERNATIONAL PROGRAMME
Masa Kolar & Zoran Markovic –
Zagreb, Croatia
BoNeT
Do You Still Feed The Animal?
Color – Lab. Bonet
idea and choreography Masa Kolar,
Zoran Markovich and Leo Mujich
� Showcase programme

Ashkal Alwan / Christine Tohme –
Homeworks II – Beirut, Lebanon
Looking for a Missing Employee
written and directed by Rabih Mroué
Mute Comp. – Copenhagen, DenmarkGrasping the Floor with the Back of my Head*
ideas Kasper Ravnhøj, Jacob Stage
choreography: made with the dancers
Compagnie Drift – Zürich, Switzerland
Black Peter – no concert*
a performance by Massimo Bertinelli,
François Gendre, Peter Schelling
Imitating The Dog – Leeds,
United Kingdom
Hotel Methuselah*
written and directed by
Pete Brooks & Andrew Quick

SPECIALLY INVITED PERFORMANCES
Drama Theatre – Varna
Faust by J. W. von Goethe
a performance by Lilia Abadzhieva
Small City Theatre "Off the Channel"
The Queen of Spades
after A. S. Pushkin
directed by Bina Haralampieva
Small City theatre "Off the Channel"

* also on the bill of World Theatre in Sofia programme

Театър "Кредо"
Шинел по Н. В. Гогол
oпектакъл на Васил Василев – Зуека
и Нина Димитрова

Имитейтинг дъ дог – Лийдс,
Обединено кралство*
Хотел Матусал
текст и режисура Пийт Брукс,
Андрю Куик

МЕЖДУНАРОДНА ПРОГРАМА
СПЕЦИАЛНО ПОКАНЕНИ СПЕКТАКЛИ
Маша Колар и Зоран Маркович –
Загреб, Хърватска
BoNeT
идея и хореография Маша Колар, Зоран
Маркович и Лео Мужич
� програма ШОУКЕЙС
Театър "Андрей Муресану" – Сфънту
Георге, Румъния
Лучия се пързаля по леда
от Лаура Синтия Черниаускайте
режисьор Раду Африм
� програма ШОУКЕЙС

Драматичен театър – Варна
Фауст от Й. В. Фон Гьоте
режисьор Лилия Абаджиева
Малък градски театър "Зад канала"
Дама пика по А. С. Пушкин
постановка Бина Харалампиева
Малък градски театър "Зад канала"
Ритъм и блус
музикален спектакъл на Румен Цонев

Айрин Ерсоз – Истанбул, Турция
Къщата на имената
текст, режисура и изпълнение
Айрин Ерсоз
� програма ШОУКЕЙС
Сосиетас Рафаело Санцио – Чезена,
Италия*
Хей, момиче!
спектакъл на Ромео Кастелучи
Компания "Мют" – Копенхаген, Дания*
Да стигнеш пода с глава
по идеи на Каспер Равнхой,
Джейкъб Стейдж
Ашкал Алван, Кристин Том /
Хоумуъркс II – Бейрут, Ливан
В търсене на изчезналия служител
автор и режисьор Раби Мруе
Компания "Дрифт" – Цюрих,
Швейцария*
Черен Петър
/не-концерт/
спектакъл на Масимо Бертинели,
Франсоа Жендр, Петер Шелинг

Nord-Ost, Youth Theatre – Sofia

"Норд-ост", Младежки театър – София

ПАРАЛЕЛНА ПРОГРАМА
Театър на огъня и сенките – Фаертър,
България
Насекомото (огнено улично шоу)
хореография Розалия Митрова
SubHuman Theatre – София, България
Табула раза
пърформанс-инсталация
Венелин Шурелов
Разговори с Йосиф Сърчаджиев по повод 60 годишния юбилей на актьора
представя Камелия Николова

* Гостува и в София в рамките на програма
"Световен театър в София".
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Rhythm & Blues (a theatre concert)
by Rumen Tsonev
staging Rumen Tsonev

PARALLEL Programme
Shade and Fire Theatre – Fireter, Bulgaria
The Insect
street fire show
choreography Rozalija Mitrova
SubHuman Theatre – Bulgaria
Tabula Rasa
performative installation
by Venelin Shurelov
Conversation with Yosif Sarchadzhiev
on the occasion of the actor’s
60th anniversary
moderated by Kamelia Nikolova

CONCERTS
Varna Chamber Orhestra
Jazz Concert
conductor: Gancho Ganchev
concert by Veselin Koychev, Ivan Lechev,
Tsvetan Nedyalkov

EXHIBITIONS
The Stage Designers' Guild with UBA
Theatrical Costume Outside the Theatre
photo exhibition of costumes
Bulgarian National Television
Impossible Portraits – 21 Chapters from
Umno Selo’s History
presentation of a book written by Antoaneta Bachurova with interviews from the documentary series "Umno selo" produced
by Bulgarian National Television. The book
is presented by Georgi Toshev

WORKSHOPS/ STUDENT PRODUCTIONS
Theatre Department of Towson University,
Maryland
Natasha’s Dream
by Yaroslava Pulinovich
directed by Stephen Nunns
Student Theatre at NATFA
The Maids
after Jean Genet
directed by Peter Denchev
New Bulgarian University
The King and the Plumber
satiric opera-buff
libretto by Georgi Ivchev, Georgi Hristov,
Ljubomir Peevski
directed by Rumen Tsonev

2011
BULGARIAN SELECTION
—
Play by Instinct
selector: Asen Terziev
Play cannot be denied. You can deny, if you
like, nearly all abstraction: justice, beauty,
truth, goodness, mind, God. You can deny seriousness, but not play. Those words by Johan
Huizinga, taken from his study of the play-elements in human culture "Homo Ludens", will
serve as compass for the selection of the
productions for the basic festival module:
Selected Bulgarian Performances of International Theatre Festival Varna Summer 2011. In
the complex contemporary situation, where all
social processes have been gathered under
the denominator "crisis", to make a reminder
to that, which is undeniable in theatre, which is
theatre’s "basic instinct", is very necessary. In
fact the alternative title of that motto would be
the refusal to have any motto at all, or to use
three dots, or the title "Without Title". Because
in its ideal shape the chosen productions must
so effectively speak for themselves, that the

КОНЦЕРТИ
Варненски камерен оркестър
Джаз концерт диригент Ганчо Ганчев
Акустично трио 3000
Концерт на Веселин Койчев,
Иван Лечев, Цветан Недялков

ИЗЛОЖБИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ
Гилдия на сценографите към САБ
Театралният костюм извън театъра
фотографска изложба
Българската национална телевизия
Невъзможни портрети – 21 глави от
историята на "Умно село"
представяне на книга на Антоанета
Бачурова с интервюта от предаването "Умно село". Книгата представя
Георги Тошев.

СТУДЕНТСКИ СПЕКТАКЛИ
Театрална работилница "Сфумато"
Ателие хамлет
Водещи: проф. Маргарита Младенова
и проф. Иван Добчев
Театрален департамент към университета в Таусън – Мериленд, САЩ
Сънят на Наташа от Ярослава Пулинович
режисьор Стивън Нънс
Учебен театър – НАТФИЗ
Слугините
по Жан Жьоне
превод, сценична адаптация
и режисура Петър Денчев
Нов български университет
Цар и водопроводчик
сатирична буфо-опера
либрето Георги Ивчев, Георги Христов,
Любомир Пеевски
постановка проф. Румен Цонев
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2011
ОСНОВНА ПРОГРАМА: БЪЛГАРСКА
СЕЛЕКЦИЯ
—
Игра по инстинкт
селекционер: Асен Терзиев
"Играта не може да се отрече. Човек
може да отрече почти всичко абстрактно: правдата, красотата, истината,
доброто, духа, бог. Човек може да отрече
сериозността, но не и играта". Тази мисъл
на Йохан Хьойзинха, от неговото изследване върху игровите елементи на човешката култура "Homo Ludens" ще послужи
за компас в селекцията за основния модул
Селекционирани български спектакли на
МТФ "Варненско лято" 2011. В сложната
съвременна ситуация, когато всички обществени процеси са събрани под общия
знаменател на думата "криза", едно припомняне на неотрицаемото във феномена "театър", на онова, което е негов
базисен инстинкт, е особено необходимо.
Всъщност, алтернативният вариант
на това мото би бил отказът от всякакво мото, многоточието или заглавието
"Без заглавие", защото в идеалния си вид
избраните спектакли трябва толкова
красноречиво да говорят сами за себе си,
че причината за тяхното събиране заедно
да бъде единствено традиционният формат "фестивал", позволяващ ефективно
да се изтъкне художествено качество и
високо постижение…
Младежки театър – София
Карнавал.com oт Жорди Галсеран
режисьор Василена Радева
Театрална работилница "Сфумато"
Зимна приказка от Уилям Шекспир
адаптация и постановка
Маргарита Младенова
Драматичен театър – Пловдив
Продуцентска къща "Артишок"
Български разкази по Ангел Каралийчев,
народни приказки и предания
моноспектакъл на Мариус Куркински
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only reason for their gathering together to be
nothing more than the traditional "festival"
format, which allows for high artistic quality
and achievement to come to the front…

INTERNATIONAL SELECTION
post theater [new york / berlin / tokyo]
Express Fight Club
Billy Cowie – London, UK
Stereoscopic Trilogy
3D video installations
Andreas .muk. Haider – Vienna, Austria
Skia single person project realisation
by Andreas .muk. Haider

"Български разкази", ДТ – Пловдив / Артишок

Bulgarian Short Stories, DT – Plovdiv / Artishock

Volksbühne am Rosa Luxemburg Platz –
Berlin, Germany
Consider the Lobster
by David Foster Wallace  
directed by Ivan Panteleev

Youth Theatre – Sofia
Carnaval.com by Jordi Galceran
directed by Vasilen a Radeva

Kitt Johnson X-act – Copenhagen,
Denmark
Rankefod choreography/dance Kitt Johnson

Theatre Laboratory "Sfumato"
The Winter’s Tale
by William Shakespeare
adaptation and staging
Margarita Mladenova

Compagnie O Ultimo Momento – France /
Portugal
Contigo a show by Joao Paulo Dos Santos
and Rui Horta
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Театър 199
Отворена брачна двойка
от Дарио Фо и Франка Раме
режисьор Мариус Куркински

Кит Джонсън X-act – Копенхаген, Дания
Rankefod (ракообразно)
хореография и изпълнение
Кит Джонсън

Малък градски театър "Зад канала"
Под контрол
от Фредерик Зонтаг
режисьор Младен Алексиев

Компания "О Ултимо Моменто" –
Франция/ Португалия
С теб спектакъл на
Жоао Пауло дос Сантос
и Руй Орта

Театър "София"
Суматоха от Йордан Радичков
режисьор Боян Иванов

Национален театър – Букурещ,
Румъния
Лавината от Тунджер Джюдженоглу
режисьор Раду Африм

МЕЖДУНАРОДНА СЕЛЕКЦИЯ
Театр де ла Плас – Лиеж, Белгия*
Животът е сън
от Педро Калдерон де ла Барка
постановка Галин Стоев

ПРОГРАМА "ШОУКЕЙС"

Drama Theatre – Plovdiv
"Artishock" Producing House
Bulgarian Short Stories
after Angel Karaliichev,
folk stories and legends
one man show of Marius Kurkinski
Theatre 199
The Open Couple
by Dario Fo and Franca Rame
directed by Marius Kurkinski
Small City Theatre "Off the Channel"
Under Control
by Frederic Sonntag
directed by Mladen Alexiev
Theatre "Sofia"
Turmoil by Yordan Radichkov
directed by Boian Ivanov

Subhuman Theatre
Man ex machina
проект на Венелин Шурелов
Гьоте институт – България
Брейн Стор Проджект – София
deufert&plischke – Берлин
+–359 Топология
инсталация

"I. L. Caragiale" National Theatre –
Bucharest, Romania
The Avalanche by Tuncer Cucenoglu
directed by Radu Afrim
Theatre de la Place – Liege, Belgium
Life is a Dream
by Pedro Calderon de la Barca*
directed by Galin Stoev

SHOWCASE PROGRAMME
Subhuman Theatre
Man Ex Machina
project by Venelin Shurelov
Goethe Institut Bulgarien
Brain Store Project – Sofia
deufert&plischke – Berlin
+–359 Topology installation

* also on the bill of World Theatre in Sofia programme

Skia, Andreas.muk.Haider (Austria) "Сенки", Андреас.мук.Хайдер (Австрия)

пост театър
(Ню Йорк / Берлин / Токио)
"Боен клуб" експрес
Били Кауи – Лондон, Великобритания
Стереоскопична трилогия
3D видео инсталации
Андреас. мук. Хайдер – Виена, Австрия
Сенки /дигитална инсталация/
индивидуален проект на
Андреас .мук. Хайдер
Театър Фолксбюне ам Роза-ЛюксембургПлац – Берлин, Германия
Относно омара
от Дейвид Фостър Уолъс   
режисьор Иван Пантелеев

Н2О Филм
Първа любов
по Самюъл Бекет
режисьор Нина Боянова
Ида Даниел, Сдружение за съвременно
алтернативно изкуство и култура
По действителен случай,
Театрална работилница "Сфумато"
Мъртвата дагмар или малката кибритопродавачка
от ghostdog
режисьор Ида Даниел

* Гостува и в София в рамките на програма
"Световен театър в София".
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Н2О FILM
First Love
by Samuel Beckett
directed by Nina Boyanova

Drama Theatre "Sava Ognyanov" – Ruse
Three Sisters by A. P. Chekhov
staging Armen Dzhigarhanyan
directed by Yurij Klepikov

Ida Daniel, Based оn Actual Events
Organization
Theatre Laboratory "Sfumato"
Dagmar the Dead or the Little Match Girl
by ghostdog
directed by Ida Daniel

"Vuzrazhdane" Theatre
‘Allo ‘Allo! by David Croft and Jeremy Lloyd
directed by Robert Yanakiev

Écorché
dance performance by Miroslav Jordanov
and Valeri Milenkov
Derida Dance Center
Hack
dance installation
director and choreographer
Zhivko Zhelyazkov

Theatre "Sofia"
The Shape Of Things by Neil Labute
directed by Martin Kiselov

PERFORMANCES OF THE HOST–THEATRES
State Puppet Theatre – Varna
Allegro Vivace or When the Puppets Dance
а performance by Vera Stoykova, Diana
Tsolevska, Galin Ginev, Stoyan Stoyanov
State Puppet Theatre – Varna
Outlook of a Stump
directed by Tedy Moskov
State Puppet Theatre – Varna
Bollywood a performance by Boian Ivanov
and Tatyana Sokolova
directed by Boian Ivanov

"Лавината", НТ "Й. Л. Караджале" (Румъния)

The Avalanche, NT "J. L. Caragiale" (Romania)

Based on Actual Events Organization for
Contemporary Alternative Art and Culture
Nocturne – From Dust to Brilliance
by Svetozar Georgiev,
Irina Docheva-Goleva, Ognian Golev
directed by Irina Docheva-Goleva

Theatre and Music Producing Center –
Varna
Drama Theatre – Varna
Bremen
musical by Aleksandar Vladigerov based
on the story by the Brothers Grim
directed by Stoyan Radev Ge. K.
Theatre and Music Producing
Centre – Varna
Varna State Opera
The Damnation of Faust
opera oratorio by Hector Berlioz
guest conductor Amaury du Closel

Държавен куклен театър – Варна
Възгледите на един пън
постановка Теди Москов

Дерида денс център
Hack (танц-инсталация)
режисьор и хореограф
Живко Желязков

Държавен куклен театър – Варна
Боливуд
авторски спектакъл на Боян Иванов и
Татяна Соколова
постановка Боян Иванов

Сдружение за съвременно алтернативно изкуство и култура "По действителен случай"
Ноктюрно – от прахта до сиянието
от Светозар Георгиев, Ирина ДочеваГолева, Огнян Голев
режисьор Ирина Дочева-Голева

PARALLEL PROGRAMME:
STUDENT PERFORMANCES
Student Theatre – NATFA
Betrayal by Harold Pinter
stage adaptation and direction
Dimana I. Peycheva

Театрално-музикален продуцентски
център – Варна
Драматичен театър – Варна
Бремен
по мюзикъла "Веселите градски музиканти" от Александър Владигеров
режисьор Стоян Радев Ге. К.

СПЕЦИАЛНО ПОКАНЕНИ СПЕКТАКЛИ
Театър "Българска армия"
Както ви харесва
от Уилям Шекспир
сценичен вариант и постановка
Красимир Спасов
Драматичен театър – Русе
Три сестри
от А. П. Чехов
постановка Армен Джигарханян
режисьор Юрий Клепиков
Театър "Възраждане"
Ало, ало
от Дейвид Крофт
и Джеръми Лойд
режисьор Роберт Янакиев
Театър "София"
Формата на нещата
превод, постановка и музикална среда
Мартин Киселов

СПЕКТАКЛИ НА ТЕАТРИТЕ – ДОМАКИНИ

SPECIALLY INVITED PERFORMANCES
Theatre "Bulgarian Army"
As You Like it
by William Shakespeare
stage version and staging
Krasimir Spasov

Écorché
танцов спектакъл на Мирослав
Йорданов и Валери Миленков

Държавен куклен театър – Варна
Алегро виваче или когато куклите
танцуват
авторски спектакъл на
Вера Стойкова, Диана Цолевска,
Галин Гинев, Стоян Стоянов

Rankefod, Kitt Johnson (Denmark)

"Ракообразно", Кит Джонсън X-act (Дания)

Театрално-музикален продуцентски
център – Варна
Държавна опера – Варна
Проклятието на Фауст
опера оратория от Ектор Берлиоз
гост диригент Амори дьо Клозел
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University Theatre –
New Bulgarian University
The House of Bernarda Alba
by Federico Garcia Lorca
directed by Vazkresia Viharova
Student Theatre – NATFA
The Lover
by Harold Pinter
directed by Mariya Atanasova

PARALELL PROGRAMME: FILMS
Forward Motion
Project of British Council and
South East Dance – United Kingdom
screen dance works
Neue Road Movies
Eurowide Film Production
Pina (Germany / France, 2011)
directed by Wim Wenders
Bulgarian distribution: Art Fest

ПАРАЛЕЛНА ПРОГРАМА:
СТУДЕНТСКИ СПЕКТАКЛИ
Университетски театър – НБУ
Домът на Бернарда Алба
от Федерико Гарсия Лорка
режисьор Възкресия Вихърова
Учебен театър – НАТФИЗ
Измяна от Харолд Пинтър
сценична адаптация и режисура
Димана И. Пейчева
Учебен театър – НАТФИЗ
любовникът от Харолд Пинтър
режисьор Мария Атанасова

2012
Bulgarian Selection
—
Zoom
selector: Veneta Doycheva
"Под контрол", МГТ "Зад канала"

Under Controll, SCT "Off the Channel"

PARALELL PROGRAMME: CONCERTS
Yildiz Ibrahimova (Bulgaria / Turkey)
аnd Varna Chamber Orhestra
Concert
conductor Gancho Ganchev
Small City Theatre "Off the Channel"
Rhythm & Blues 2
musical performance by Rumen Tsonev
Bluba Lu Records
Dimitar Paskalev and Konstantin Katsarski
Blubabox
audio-visual and lightening show
of Bluba Lu musical formation
New Bulgarian University
Song of the Clown
a project by Milcho Leviev
with the theatrical music
of Pancho Vladigerov

Theatre is a powerful magnifying glass that
has the power to focus attention on the big issues experienced by the society. In 2012, International Theatre Festival Varna Summer presents its 20th edition and will continue to pursue
its ambition to be a meeting place for ideas.
Our satisfaction with the long way we have
come over the years binds us to think for the
prospects of the future. In our programme of
Bulgarian performances we stress on the theatre that defends causes and asks questions.
Theatre’s causes are in the field of aesthetic
innovation and untrodden paths, theatre’s
causes are in its commitment to the anxieties of present-day world, theatre’s causes are
in the energy of youth, theatre’s causes are
in the platform of open conversation with the
audience, theatre’s causes are in the space
of focusing on the eternal questions. We will
look for engaged theatre that has the nerve,
passion, capacity to provoke. We will present
to the audience texts, actors, directors, artists
and musicians in whose pulse beats the theatre’s potential to lead engaged discussions.
We believe play is serious, beautiful and exciting when it does not stop asking.

ПАРАЛЕЛНА ПРОГРАМА: КОНЦЕРТИ
Йълдъз Ибрахимова
и Варненски камерен оркестър
с диригент Ганчо Ганчев
концерт
Нов български университет
Песента на клоуна
един проект на Милчо Левиев
с театралната музика на
Панчо Владигеров
Малък градски театър "Зад канала"
Ритъм & блус 2
музикален спектакъл на Румен Цонев
Блуба Лу – Димитър Паскалев
и Константин Кацарски
Blubabox kонцерт

ПАРАЛЕЛНА ПРОГРАМА : ФИЛМИ
Британски съвет и South East Dance –
Обединено кралство
Форуърд Моушън
колекция от танцови филми
Neue Road Movies
Eurowide Film Production
Пина Германия / Франция, 2011
документален филм
режисьор Вим Вендерс
разпостранение за България Арт Фест
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2012
ОСНОВНА ПРОГРАМА: Българска
селекция
—
Zoom
селекционер: Венета Дойчева
Театърът е мощна лупа, която притежава силата да концентрира вниманието
върху големите въпроси, които обществото преживява. Международният
театрален фестивал "Варненско лято"
предлага през 2012 г. своето двадесето
издание и ще продължава амбицията си да
бъде място за среща на енергии. Удовлетворението от изминатия през годините
път задължава в мисленето за перспективата на бъдещето. В програмата от български спектакли поставяме акцент върху
онзи театър, който защитава каузи и
задава въпроси. Каузите на театъра са в
полето на естетическото новаторство
и необходените пътища, каузите на театъра са в неговата обвързаност с неспокойствата на съвременния свят, каузите
на театъра са в енергията на младите,
каузите на театъра са в платформата
на открития разговор с публиката, каузите на театъра са в територията на съсредоточаването върху вечните въпроси.
Ще търсим ангажирания театър, който
притежава нерв, страст, провокативност. Ще срещнем публиката с текстове,
актьори, режисьори, художници и музиканти, в чийто пулс трепти потенциалът
на театъра да води ангажирани дискусии.
Вярваме, че играта е сериозна, красива и
вълнуваща, когато не спира да пита.
Народен театър "Иван Вазов"
рицар на светия дух от Боян Папазов
режисьор Маргарита Младенова
Сатиричен театър – София
Продуцентска къща "Артишок"
едно малко радио
от Мая Новоселска, Теди Москов
и Борислав Стоилов
режисьор Теди Москов
моноспектакъл на Мая Новоселска
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National Theatre "Ivan Vazov"
Knight of the Holy Spirit
by Boyan Papazov
directed by Margarita Mladenova
Youth Theatre – Sofia
Love and Money
By Dennis Kelly
directed by Petar Kaukov
Theatre of Satire – Sofia
"Artishock" Producing House
A Small Radio
Script by Maya Novoselska, Tedi Moskov
and Borislav Stoilov
directed by Tedi Moskov
solo performance of Maya Novoselska
Drama Theatre – Plovdiv
A Doll’s House
by Henrik Ibsen
directed by Kris Sharkov

Theatre and Music Producing
Centre – Varna
Drama Theatre – Varna
Richard Iii
by William Shakespeare
staging by Plamen Markov

INTERNATIONAL SELECTION

Academic Drama Theatre – Saratov,
Russia
The Ugly One
by Marius von Mayenburg
directed by Javor Gardev

Organization for Alternative Art
and Culture "36 Monkeys"
P.O. Box Unabomber written by
Zdrava Kamenova and Gergana Dimitrova
directed by Gergana Dimitrova
Theatre "Sofia"
Intrigue and Love
by Friedrich Schiller
staging by Stayko Murdzhev

National Theatre "M. Soresku" – Craiova,
Romania
A Tempest
after William Shakespeare
directed and adapted by Silviu Purcârete
Intima Teater – Stockholm, Sweden*
Miss Julie by August Strindberg
directed and performed by
Anna Pettersson
Karbido – Wroclaw, Poland*
The Table
a music performance conceived, directed
and performed by Karbido

Джонатан Бъроуз и Матео Фарджион –
Обединено кралство / Белгия *
лекция за пет пари и пиеса за кравата
Лекция-пърформанс на Джонатан
Бъроуз и Матео Фарджион
Академичен драматичен театър –
Саратов, Русия
Грозният от Мариус фон Майенбург
режисьор Явор Гърдев
Бургтеатър – Виена, Австрия*
Дориан Грей
от Оскар Уайлд
сценична версия и режисура
Бастиан Крафт
участва Маркус Мейер

Jonathan Burrows and Matteo Fargion –
United Kingdom / Belgium*
Cheap Lecture and the Cow Piece
lecture-performance by Jonathan Burrows
and Matteo Fargion

"Лекция за пет пари" и "Пиеса за кравата", Джонатан Бъроуз
и Матео Фарджион (Обед. кралство/ Белгия)

Theatre Laboratory "Sfumato"
Wittenberg Revisited
text by Georgi Tenev and Ivan Dobchev
directed by Ivan Dobchev

Театрална работилница "Сфумато"
Завръщане във витенберг
от Георги Тенев и Иван Добчев
режисьор Иван Добчев

Raimund Hoghe – Germany
L'après-Midi
a solo for Emmanuel Eggermont
concept and direction by Raimund Hoghe

Burgtheater – Vienna, Austria*
Dorian Gray
by Oscar Wilde
adapted for the Burgtheater
by Bastian Kraft
directed by Bastian Kraft
with Markus Meyer
Cheap Lecture and The Cow Piece, Jonathan Burrows, Matteo Fargion (UK / Belgium)

Драматичен театър – Пловдив
Куклен дом
от Хенрик Ибсен
режисьор Крис Шарков
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Национален театър "М. Сореску" –
Крайова, Румъния
бурята по Уилям Шекспир
адаптация и режисура
Силвиу Пуркарете
A Small Radio, Theatre of Satire / Artishock

"Едно малко радио", Сатиричен театър / Артишок

Организация за съвременно
алтернативно изкуство и култура
"36 Маймуни"
Праехидно от Здрава Каменова
и Гергана Димитрова
режисьор Гергана Димитрова
Театър "София"
коварство и любов
от Фридрих Шилер
режисьор Стайко Мурджев
Младежки театър – София
любов и пари
от Денис Кели
режисьор Петър Кауков
Драматичен театър – Варна
Ричард III от Уилям Шекспир
режисьор Пламен Марков

МЕЖДУНАРОДНА СЕЛЕКЦИЯ
Раймунд Хог – Германия *
един следобед
соло за Емануел Егермонт
концепция и хореография Раймунд Хог

Театър "Интима" – Стокхолм, Швеция*
Госпожица Юлия
от Аугуст Стриндберг
режисура и изпълнение
Анна Петершон
Карбидо – Вроцлав, Полша *
Масата музикален спектакъл
идея, режисура и изпълнение:
Карбидо
Сателитна прожекция на
представление на Кралски национален
театър –Лондон, Обединено кралство*
Франкенщайн
от Ник Диър
по едноименния роман на Мери Шели
режисьор Дани Бойл

програма ШОУКЕЙС
Театър 199
Приятнострашно от Яна Борисова
режисьор Галин Стоев
Виолета Витанова / Венелин Шурелов
Zoom in пърформанс – инсталация
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SHOWCASE PROGRAMME

PARALLEL PROGRAMME
Marina Abramovic. The Artist is Present
documentary movie
directed by Matthew Akers
Presented in cooperation with
So Independent! Film Festival
State Puppet Theatre – Varna
Island of the Songs
musical by Boris Karadimchev
and Matey Stoyanov
staging V. Vasileva

"Бит", НБУ

Customs, NBU

Theatre 199
Pleasantlyscary
by Yana Borissova
directed by Galin Stoev
Theatre Laboratory "Sfumato"
The Dance оf Death
by August Strindberg
аdapted and directed by
Margarita Mladenova
Credo Theatre
The Overcoat after N. V. Gogol
idea, script, stage version and set design
Nina Dimitrova, Vasil Vasilev – Zuek,
Svetlozar Gagov
Violeta Vitanova / Venelin Shurelov
Zoom In performance-installation
Theatre 199
The Pillowman by Martin McDonagh
directed by Javor Gardev
Martin Penev / Stanislav Genadiev
Cadaver
idea, visuals, hardwear, softwear
Martin Penev
choreography and performance
Stanislav Genadiev
University Theatre and Theatre
Department – New Bulgarian University
Customs after Ivan Hadzhiyski
directed by Vazkresia Viharova

Puppet Theatre – Sliven
The Love for Three Oranges
after Carlo Gozzi
directed by Biserka Kolevska
Drama Theatre – Sliven
Sickness of Youth
by Ferdinand Bruckner
directed by Prof. Plamen Markov
University Theatre – NBU
The Brave Dog
directed by Svetoslav Nikolov,
Milena Stanoyevich

Мартин Пенев / Станислав Генадиев
Cadaver
интерактивен танцов пърформанс
идея, визия, хардуер, софтуер
Мартин Пенев
хореография и изпълнение
Станислав Генадиев
Театър "Кредо"
Шинел спектакъл на Нина Димитрова
и Васил Василев – Зуек
Театрална работилница "Сфумато"
мъртвешки танц
от Аугуст Стриндберг
режисьор Маргарита Младенова
Театър 199
Пухеният
от Мартин Макдона
режисьор Явор Гърдев
Театър на голия охлюв –
Нов български университет
Бит по Иван Хаджийски
режисьор Възкресия Вихърова

ПАРАЛЕЛНА ПРОГРАМА
Student Theatre – Natfa
Dead Souls by Mikhail Bulgakov
after N. V. Gogol
directed by Tea Sugareva
International Theatre Festival
Varna Summer and the Usual Suspects
anniversary concert
Acoustic Beatles Project
anniversary concert
JP3
It's a dream
a concert

Марина Абрамович.
Артистът присъства
документален филм за
Марина Абрамович
режисьор Матьо Ейкърс
представен съвместно с филмовия
фестивал SO Independent
Куклен театър – Варна
островът на песните
мюзикъл от Борис Карадимчев
и Матей Стоянов
режисьор В. Василева
Куклен театър – Сливен
любовта към трите портокала
по Карло Гоци
режисьор Бисерка Колевска
Куклен театър – Варна
9 и нещо авторско представление
на Боян Иванов и Татяна Соколова

Драматичен театър – Сливен
Заболяването "Младост"
от Фердинанд Брукнер
режисьор проф. Пламен Марков
Университетски театър –
Нов български университет
храброто куче
режисьор Светослав Николов,
Mилена Станойевич
Учебен театър – НАТФИЗ
мъртви души от Михаил Булгаков
по Н. В. Гогол
режисьор Тея Сугарева
Международен театрален фестивал
"Варненско лято"и
Обичайните заподозрени
юбилеен концерт
акустик бийтълс проджект
kонцерт
JP3
It’s a Dream
концерт
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conferences, seminars, workshops

Guild of the Theatrologists and Playwrights
with the Union of Bulgarian Actors
Theoretical discussion: Bulgarian Theatre
at the End of the Century – Directors’ Interpretations and Critical Reflections
Moderated by Vasil Stefanov
� ITF Varna Summer 1996

New Bulgarian University
Bulgarian Theatre Association
Workshop: new techniques of movement:
feldenkreis
Trainers: Kristoph Berger (Switzerland),
Vazkrassia Viharova (Bulgaria)
� ITF Varna Summer 1998

Bulgarian Theatre Association
International meeting: Theatre Festivals
in the Context of Changing Europe
supported by the "Kaleidoscope"
EU Programme
� ITF Varna Summer 1996
� ITF Varna Summer 1997

Bulgarian Theatre Association
UBU Theatre Magazine – France
Literary newspaper – Bulgaria
International theoretical discussion:
Drama, Theatre, Media
� ITF Varna Summer 1998

Union of Bulgarian Actors
Bulgarian National Centre of OISTAT
Union of Bulgarian Artists
OISTAT Education Commission Meeting
General exhibition: Stage Design
Еxhibition of projects by students
in Stage Design supported by Soros
Centre for the Arts
� ITF Varna Summer 1997

Bulgarian Theatre Association
Varna Municipality
Summer Scientific Meetings
Scientific conference: Theatre as a
Phenomenon in European History
Moderated by Dimitar Ovcharov
� ITF Varna Summer 1997

Bulgarian Theatre Association
Royal Court Theatre – London, UK
Workshop: young Playwrights
Led by: Elyse Dodjson (associated director
of Royal Court Theatre), Mary Peat (director), Sarah Cane (playwright)
Workshop: drama and Stage – New Forms
of Interaction
Led by: Martin Crimp (playwright) and Katie Mitchel (director)
The project is realized with the support
of National Centre of Theatre and British
Council – Bulgaria
� ITF Varna Summer 1998
� ITF Varna Summer 2000

Bulgarian Theatre Association
Theatre Laboratory "Sfumato"
Atelier: Dream аs аn Ecstatic Model оf Living
Atelier: The Technique оf the Dream Hunters
Led by Margarita Mladenova
and Ivan Dobchev
� ITF Varna Summer 1999
� ITF Varna Summer 2000

Bulgarian Theatre Association
"Den Gri – X" Foundation
"Bodies Beyond Everyday Life" Programme
Seminar: Theatre Networks – models of establishing and development of research institutes and projects in the field of theatre
Presentation of Dutch Theatre Institute,
Les Transfelsal, Grief Theatre, MAPA –
Moving Academy for Performing Arts,
The Netherlands.
Working Demonstration: "Natura Morta" –
Rob List, The Netherlands
Workshop: Space Dramaturgy – techniques
of composing a performance
Trainer: Rob List, The Netherlands
Workshop: Mime techniques
Trainer: Gerasim Dishliev, France
The programпе is supported by Soros
Center for the Arts, Sofia
� ITF Varna Summer 1999

Bulgarian theatre Association
Bulgarian Center of OISTAT
Union of the Bulgarian Actors
Conference: The Festival and the Town –

к о н ф е р е н ц и и , с е м и н а р и , у ъ р кш о п и

Гилдия на театроведите
и драматурзите към САБ
Теоретична дискусия: Българският
театър в края на века – режисьорски
интерпретации и критически
рефлексии
Водещ: Васил Стефанов
� МТФ "Варненско лято" 1996

Българска асоциация за театър
Международна среща:
Театралните фестивали в
контекста на променяща се Европа
С подкрепата на Програма
"Калейдоскоп" на ЕС
� МТФ "Варненско лято" 1996
� МТФ "Варненско лято" 1997

Съюз на артистите в България
Български национален център на ОИСТАТ
Съюз на българските художници
Световна среща на комисията по Образованието по сценография към ОИСТАТ
Обща изложба "Сценография"
Изложба на студенти
по Сценография
Със съдействието на Център
за изкуства – Сорос
� МТФ "Варненско лято" 1997

Община Варна
Българска асоциация за театър
Летни научни срещи
Научна конференция: Театърът
като феномен в културната история
на Европа
Водещ: Димитър Овчаров
� МТФ "Варненско лято" 1997

Българска асоциация за театър
Роял Корт Тиътър – Лондон,
Обединено кралство
Уъркшоп: млади драматурзи
Водещи: Елиз Додсън (асоцииран директор на Роял Корт Тиътър), Мери Пийт
(режисьор), Сара Кейн (драматург)
Уъркшоп: драма и сцена – нови
форми на взаимодействие
Водещи: Мартин Кримп (драматург)
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и Кати Мичъл (режисьор)
Проектът е реализиран с подкрепата
на Национален център за театър и
Британски съвет – България
� МТФ "Варненско лято" 1998
� МТФ "Варненско лято" 2000

Нов български университет
Българска асоциация за театър
Уъркшоп: нови техники на
движението: фелденкрайс
Водещи: Кристоф Бергер(Швейцария)
Възкресия Вихърова (България)
� МТФ "Варненско лято" 1998

Българска асоциация за театър
сп. UBU – Франция
в-к "Литературен вестник" – България
Международна теоретична дискусия:
драма, театър, медии
� МТФ "Варненско лято" 1998

Българска асоциация за театър
Театрална работилтица "Сфумато"
Ателие: Сънят като екстатичен
модел на живеенето
Ателие: Tехника на ловците на сънища
Водещи: Маргарита Младенова,
Иван Добчев
� МТФ "Варненско лято" 1999
� МТФ "Варненско лято" 2000

Българска асоциация за театър
Фондация "Ден Гри-Х"
Програма "тела извън ежедневието"
Семинар: Театрални мрежи – модели
на установяване и развитие на изследователски институции и проекти в
областта на театъра
с представяне на Холандски театрален институт, Les Transfelsal, Театър
"Грийф", MAPA – Пътуваща академия в
изпълнителските изкуства, Холандия
Работна демонстрация: Натура морта –
Роб Лист (Холандия)
Работно ателие: Пространствена драматургия – техники на композиране на
представление
Водещ: Роб Лист (Холандия)

conferences, seminars, workshops
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Theatre and Town – Towards a New Attitude
supported by the "Phare" programme
and the "Kaleidoscope" programme of EU
� ITF Varna Summer 1999

Bulgarian Theatre Association
"Concepts – Bulgaria" Foundation
"Antrakt" Association
Discussion: Theatre Practice at the
End of the 90’s
� ITF Varna Summer 1999

к о н ф е р е н ц и и , с е м и н а р и , у ъ р кш о п и

New Bulgarian University
Bulgarian Theatre Association
Workshop: Performer – Space – Spectator
Trainer: Barry Edwards – Optic theater
and Brunel Universiry (UK)
� ITF Varna Summer 2000

Работно ателие: Мим техники
Водещ Герасим Дишлиев (Франция)
Програмата се реализира със съдействието на Център за изкуства –
Сорос, София
� МТФ "Варненско лято" 2000

326; Theatre "Bulgarian Army";
Les Solitaires Intempestifs Association;
AFFA; Institute Français – Sofia
Work-in-progress demonstration:
Spaghetti’s Club by Jean-Luc Therminarias
� ITF Varna Summer 2000

Българска асоциация за театър
Български център на ОИСТАТ
Конференция: фестивалът и градът
Театърът и градът – едно ново
отношение
с подкрепата на Програма "ФАР"
и Програма "Калейдоскоп" към ЕС
� МТФ "Варненско лято" 1999

International Theoretical Discussion:
Theatre of Margines
Moderated by Bogdan Bogdanov
� ITF Varna Summer 2000

"Хотел "Матусал"", Имитейтинг дъ Дог (Обед. кралство)

Hotel Methuselah, Imitating the Dog (UK)

Bulgarian Theatre Association
National Theatre Centre
Association of Theatre Managers
Seminar: Festivals and Routes
� ITF Varna Summer 1999

New Bulgarian University
Bulgarian Theatre Association
Workshop: Bodies and Time (Phonopticaforma)
Trainers: Vazkresia Viharova (director)
and Zarko Uzunov (architect)
� ITF Varna Summer 2000

New Bulgarian University
Bulgarian Theatre Association
Workshop: Body Training for
Contemporary Performers
Trainers: Anna Fenemore (Manchester
Metropolitan University – Department
"Contemporary Arts"), Andrzej Sadowski
(Mandala Theater – Poland)
� ITF Varna Summer 2000

Bulgarian Theatre Association
Association of the Theatre Managers
Educational module for theatre managers:
Theory and Practice of Marketing – Part I
Lecturer: Dick Hendriks (The Netherlands)
supported by MATRA Programme, The
Netherlands and National Theatre Centre
� ITF Varna Summer 2001

Bulgarian Theatre Association
New Bulgarian University
Тheoretical conference:
Ritual – Theatre – Ritual
Moderated by Nikolay Iordanov

Text Adaptation for Theatre
Meeting with Jean-Claude Carriere
(France)
� ITF Varna Summer 2001

Нов български университет
Българска асоциация за театър
Уъркшоп: Физически тренинг за актьори
Водещ: Анна Фенемор (Университет
Манчестър Метрополитън – Департамент "Съвременни изкуства"),
Андржей Садовски
(Театър "Мандала"– Полша)
� МТФ "Варненско лято" 2000

Българска асоциация за театър
Нов български университет
уъркшоп: актьор – пространство –
зрител
Водещ: Бари Едуардс – Оптик
театър и Брюнел Юнивърсити
(Обединено кралство)
� МТФ "Варненско лято" 2000

326; Театър "Българска армия"; Асоциация Les Solitaires Intempestifs; AFАA;
Френски културен институт
работна демонстрация: spaghetti’s club
от Жан-Люк Терминариас
� МТФ "Варненско лято" 2000

Modernism in Bulgarian Literature
With the participation of students in Theatre
Lecturers Boyko Penchev,
Georgi Gospodinov
� ITF Varna Summer 2001
rehearsal. Hamlet, Ciа Dos Atores (Brazil)

"репетиция. Хамлет", Комп. Дос Аторес (Бразилия)

Българска асоциация за театър
Фондация "Концепции – България"
Сдружение "Антракт"
Дискусия: Театралната практика в
края на 90-те
� МТФ "Варненско лято" 1999

Българска асоциация за театър
Национален център за театър
Сдружение на театралните директори
Семинар: фестивали и маршрути
� МТФ "Варненско лято" 1999

Нов български университет
Българска асоциация за театър
Уъркшоп: тела и време
(фоноптикаформа)
Водещи: Възкресия Вихърова (режисьор)
и Зарко Узунов (архитект)
� МТФ "Варненско лято" 2000
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международна теоретична дискусия:
театърът на границите
Водещ: Богдан Богданов
� МТФ "Варненско лято" 2000

Mодернизмът в българската
литература
Лектори: Бойко Пенчев,
Георги Господинов
� МТФ "Варненско лято" 2001

Българска асоциация за театър
Сдружение на театралните
директори
Образователен модул за театрални
мениджъри: теория и практика на
маркетинга – I част
Лектор: Дик Хендрикс (Холандия)
със съдействието на програма
МАТРА, Холандия и Национален
център за театър
� МТФ "Варненско лято" 2001
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Bulgarian Theatre Association
International Association of Theatre Critics
Theoretical conference:
Theatre in Regions/Situations of conflicts
Moderated by Kamelia Nikolova
� ITF Varna Summer 2002

British Council – Bulgaria
ITF Varna Summer
Working meeting: Writing for the Space –
Visualizing the Play
Led by Gabriel Gbadamosi (UK)
� ITF Varna Summer 2005

Българска асоциация за театър
Световна асоциация на театралните
критици
Научна конференция:
Културни мостове – театърът в райони /
ситуации на конфликти
� МТФ "Варненско лято" 2002

Bulgarian Theatre Association
New Bulgarian University
Workshop: Theatre and Antropology
Lecturer: Michel Nebenzahl (France)
� ITF Varna Summer 2003

ITF Varna Summer
Institute of Art Studies at Bulgarian
Academy of Sciences – Theatre Department
Conference: 100 Years of the National
Theatre "Ivan Vazov"
� ITF Varna Summer 2004

National Theatre Centre; Euro-Bulgarian
Cultural Centre; ITF Varna Summer
International Conference: Performing Arts
Sector – European Horizons
Supported by "Communication Strategy
for EU Accession of Republic of Bulgaria"
Programme
� ITF Varna Summer 2005

Българска асоциация за театър
Департамент "Театър" – НБУ
Теоретична дискусия:
ритуал – театър – ритуал
Водещ: Николай Йорданов
� МТФ "Варненско лято" 2001

театралната адаптация на текста
среща с Жан-Клод Кариер (Франция)
� МТФ "Варненско лято" 2001

Independent Art Network
Independent Art Network:
Varna Summer Meeting
Third international meeting of
Independent Art Network of artists
in the Balkan countries
� ITF Varna Summer 2002

Workcenter of Jerzy Grotowksi
and Thomas Richards – Pontedera (Italy)
New Bulgarian University
ITF Varna Summer
Project: Tracing Roads Across
Open Conference
Moderated by Thomas Richards and
Mario Biagini
� ITF Varna Summer 2004
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Национален център за театър
Евро-български културен център
МТФ "Варненско лято"
международна конференция: сценичните изкуства – европейски хоризонти
с подкрепа на Програма "Комуникационна стратегия за присъединяване
на България към Европейския съюз"
� МТФ "Варненско лято" 2005

Британски съвет – България
МТФ "Варненско лято"
Работна среща: писане за сцена –
визуализиране на текста
Водещ: Габриел Гбадамоси,
(Обединено kралство)
� МТФ "Варненско лято" 2005

Независима арт мрежа
Лятна среща "Варна"
Трета международна среща на мрежа
на свободни артисти от балканските
страни.
� МТФ "Варненско лято" 2002

Театър Квелб (Чехия)

Theatre Kvelb (Czech Republik)

European Atelier for Translation;
ITF Varna Summer
Contemporary European Drama
and its Translation
Meeting: The Theatre of Novarina
Round table discussion: Contemporary
drama in European theatre.
The role and the challenges of the
translation for theatre
Special guest: Valère Novarina
� ITF Varna Summer 2006

New Bulgarian University
ITF Varna Summer
Practical seminar: light and sound score
in performance
Led by Zarko Uzunov, Biliana Georgieva
� ITF Varna Summer 2006

Българска асоциация за театър
департамент "Театър" – НБУ
уъркшоп: театър и антропология
Водещ: проф. Мишел Небенцал (Франция)
� МТФ "Варненско лято" 2003

Център на Йежи Гротовски и Томас
Ричардс – Понтедера, Италия
Нов български университет
МТФ "Варненско лято"
Проект: пресечни пътища
открита конференция
Водещи: Томас Ричардс и Марио
Биаджини, (Италия )
� МТФ "Варненско лято" 2004
МТФ "Варненско лято"
Сектор "Театър" на Институт за
изследване на изкуствата при БАН
теоретична конференция:
100 години народен театър "иван вазов"
� МТФ "Варненско лято" 2004

Shade and Fire Theatre – Fireter

Театър на огъня и сенките "Фаертър"

Европейско ателие по превод
МТФ "Варненско лято"
Съвременната европейска
драматургия и нейният превод
Театърът на Новарина
Кръгла маса: Съвременната драматургия
в различните европейски театри.
Ролята и предизвикателствата
на театралния превод
Специален гост: Валер Новарина
� МТФ "Варненско лято" 2006
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ITF Varna Summer
International conference:
theatre – crossing the borders
Moderated by Kamelia Nikolova
� ITF Varna Summer 2007

"Дневникът на един луд", Дойчес театер (Германия)

Third meeting of students at University of
Illinois at Chicago, Bulgarian students and
theatre professors
Lecturers: William Raffeld, Tanera Marshall,
Yasen Peyankov, Krikor Azaryan, Rumen
Tsonev, Valentin Tanev
Supported by Ministry of Culture and
America for Bulgaria Foundation
� ITF Varna Summer 2009

Institute for Art Studies at Bulgarian
Academy of Sciences
ITF Varna Summer
Round table: The Global Crisis and the Arts.
Possible Solutions
Moderated by Kamelia Nikolova
Supported by the State Institute for Culture
with the Minister of Foreign Affairs
� ITF Varna Summer 2009

Diary of a Madman, Deutsches Theater (Germany)

ITF Varna Summer
Intercult – Sweden
International conference:
theatre – reinventing the city
SEAS Project
Moderated by Chris Torch – Intercult
� ITF Varna Summer 2007

Bulgarian Theatre Association
Association of the Theatre Managers
Theatre, Circus and Variety Show Arts
Directorate at the Ministry of Culture
Discussion: Distribution of Theatre Projects
Seminar: Problems of Programme Budgeting
� ITF Varna Summer 2007

Bulgarian Theatre Association
Union of Bulgarian Actors
Theatre, Circus and Variety Show Arts
Directorate at the Ministry of Culture
Working meeting:
Collective Contracts in Theatre
� ITF Varna Summer 2008

University of Illinois at Chicago – USA
Union of Bulgarian Actors
New Bulgarian University
Open workshop: "A Midsummer Night’s
Dream" by William Shakespeare

Bulgarian Theatre Association
Seminar: New European Standаrds in
Theatre Technology
Special guest: Ivo Kersmaekers
(The Netherlands)
� ITF Varna Summer 2009

Art Office Foundation
Round Table: Bulgarian Culture
of the Regions
Supported by the State Institute for Culture
with the Minister of Foreign Affairs
� ITF Varna Summer 2010
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Департамент "Театър" – НБУ
МТФ "Варненско лято"
Практически семинар: светлинна и
звукова партитура в представлението
Водещи: арх. Зарко Узунов
и Биляна Георгиева
� МТФ "Варненско лято" 2006

МТФ "Варненско лято"
Международна конференция:
театърът: пресичащ границите
Модератор: проф. Камелия Николова
� МТФ "Варненско лято" 2007

МТФ "Варненско лято"
Intercult – Швеция
Международна конференция:
театърът: преоткриващ града
Проект SEAS
Модератор: Крис Торч – Intercult
� МТФ "Варненско лято" 2007

ситет Чикаго – Илинойс и български
студенти и преподаватели
Преподаватели: Уилиам Рафелд,
Танера Маршал, Ясен Пеянков, Крикор
Азарян, Румен Цонев, Валентин Танев
с подкрепата на Министерство на
културата и Фондация "Америка за
България"
� МТФ "Варненско лято" 2009

Институт за изследване на
изкуствата при БАН
МТФ "Варненско лято"
Кръгла маса: глобалната криза
и изкуствата. възможни решения
Модератор: Камелия Николова
С подкрепата на Държавен културен
институт към Министъра на
външните работи
� МТФ "Варненско лято" 2009

Българска асоциация за театър
Сдружение на театралните директори
Дирекция "Театър, цирково и вариететно изкуство" към Министерство на
културата
Дискусия: Разпространение на театралния продукт
Семинар: Проблеми на програмното
бюджетиране
� МТФ "Варненско лято" 2007
Margarita's Song, Senza Tempo (Spain)

ITF Varna Summer
Theatre Beyond the Local Stages
Moderated by Kamelia Nikolova,
Asen Terziev
Supported by America for Bulgaria
Foundation and by the State Institute for
Culture with the Minister of Foreign Affairs
� ITF Varna Summer 2010

Bulgarian Theatre Association
Round Table: The Theatre Network in
Bulgaria – Perspectives for Development
� ITF Varna Summer 2010
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Българска асоциация за театър
Съюз на артистите в България
Дирекция "Театър, вариететно и цирково изкуство" към Министерство на
културата
Работна среща: колективното
трудово договаряне в театрите
� МТФ "Варненско лято" 2008

Университет Чикаго – Илинойс, САЩ
Съюз на артистите в България
Нов български университет
Отворен уъркшоп: "сън в лятна нощ"
от Уилям Шекспир
3-та среща на студенти от универ-

"Песента на Маргарита", Сенза Темпо (Испания)

Българска асоциация за театър
Семинар: новите европейски
стандарти в сценичната техника
Специален гост: Иво Керсмаекерс
(Холандия)
� МТФ "Варненско лято" 2009

Фондация "Арт Офис"
кръгла маса: българската култура
на регионите
с подкрепата на Държавния културен
институт към Министъра на
външните работи
� МТФ "Варненско лято" 2010
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Theatre Laboratory "Sfumato"
Studio: Hamlet
Workshop led by Margarita
Mladenova and Ivan Dobchev
� ITF Varna Summer 2010

New Dramaturgies Platform
Union of Bulgarian Actors
On the Ball with Theatre
Supported by America for Bulgaria
Foundation and National Culture Fund
� ITF Varna Summer 2010

International conference
What the Contemporary Theatre Rises
Against?
Moderated by Kamelia Nikolova
� ITF Varna Summer 2012
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МТФ "Варненско лято"
кръгла маса: театърът
отвъд локалните сцени
модератори: Камелия Николова,
Асен Терзиев
с подкрепата на Фондация "Америка
за България" и Държавния културен
институт към Министъра на
външните работи
� МТФ "Варненско лято" 2010

Българска асоциация за театър
кръгла маса: театралната мрежа
в българия – перспективи за развитие
� МТФ "Варненско лято" 2010

Университетски театър –
Нов български университет
МТФ "Варненско лято"
Агенция за хората с увреждания
към Министерство на труда и
социалните грижи
Съюз на артистите в България
Кръгла маса: Форми на интеграция на
хората с различни възможности чрез
театрално изкуство
� МТФ "Варненско лято" 2011

Българска асоциация за театър
Кръгла маса: Съвместни театрални
продукции. Регионално планиране на
репертоарни заглавия
� МТФ "Варненско лято" 2011

Международна конференция:
Срещу какво се бунтува театърът днес
модератор: Камелия Николова
� МТФ "Варненско лято" 2012

"Животът е сън", Театр де ла Плас (Белгия)

Life is a Dream, Theatre de la Place (Belgium)

ITF Varna Summer
Round table: Theatre Practice in the First
Decade of the Xxi Century
Moderated by Kamelia Nikolova, Asen
Terziev, Rumyana Nikolova
� ITF Varna Summer 2011

New Bulgarian University
ITF Varna Summer
Agency for Persons with Disabilities
Union of Bulgarian Actors
Round table: Forms of Integration Through
Theatre for People with Different Abilities
� ITF Varna Summer 2011

Bulgarian Theatre Association
Round table: Theatre Coproductions.
Regional Planning оf Repertoire
Performances
� ITF Varna Summer 2011

Electra, SCOT (Japan)

"Елекра", SCOT (Япония)

Театрална работилница "Сфумато"
Ателие: хамлет
Водещи: Маргарита Младенова и
Иван Добчев
� МТФ "Варненско лято" 2010

Платформа "Нови драматургии"
Съюз на артистите в България
в час с театъра
(театрални семинари за ученици)
с подкрепата на Фондация "Америка
за България" и НФ "Култура"
� МТФ "Варненско лято" 2010

МТФ "Варненско лято"
Кръгла маса: Театралната практика
през първото десетилетие на XXI век
Модератори: Камелия Николова,
Асен Терзиев, Румяна Николова
� МТФ "Варненско лято" 2011
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PRODUCTIONS AND COPRODUCTIONS
Bulgarian Theatre Association
Fall Theatre Season (27. 11.1993 – 4. 12.1993)
presents in Sofia the best performances
in the country for the season

Bulgarian Theatre Association
Archaeology оf Dreaming
after Ivan Viripaev’s play Dreams
directed by Galin Stoev
choreography by Ivo Dimchev
Supported by National Theatre Centre
� ITF Varna Summer 2002

ITF Varna Summer
Theatre Laboratory "Sfumato"
4:48 Psychosis by Sarah Kane
directed by Desislava Shpatova
Supported by National Theatre Centre
� ITF Varna Summer 2005

Coproducing оf а touring version оf
"ТheCherry Orchard" – Theatre production
оf National Тheatre "Ivan Vazov",
� ITF Varna Summer 2009

Subhuman Theatre
ITF Varna Summer
Man Ex Machina
project by Venelin Shurelov
� ITF Varna Summer 2011
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СОБСТВЕНИ ТЕАТРАЛНИ ПРОДУКЦИИ И
КОПРОДУКЦИИ
Българска асоциация за театър
Есенен театрален сезон – софия
(27. 11.1993 – 4. 12.1993) представя в
София най-добрите извънстолични
спектакли през сезонa.

Българска асоциация за театър
Археология на сънуването
по пиесата "Сънища"
от Иван Вирипаев
режисьор Галин Стоев
хореография Иво Димчев
със съдействието на Национален
център за театър
� МТФ "Варненско лято" 2002

Coproducing of a touring version
of Hashove – theatre production
of Netional Teatre "Ivan Vazov"
� ITF Varna Summer 2005

МТФ "Варненско лято"
Театрална работилница "Сфумато"
Психоза 4:48
от Сара Кейн
режисьор Десислава Шпатова
със съдействието на Национален
център за театър
� МТФ "Варненско лято" 2005

National Theatre "Ivan Vazov"
ITF Varna Summer
The House оf Bernarda Alba by F. G. Lorka
� ITF Varna Summer 2006

Копродуциране на пътуващ вариант
на постановката "Хъшове",
Народен театър "Иван Вазов"
� МТФ "Варненско лято" 2005

British Council
ITF Varna Summer
Creative Collaborations
European Funding Opportunities – Cultural
Contact Point with the Ministry of Culture
Presentation of Programmes for International Development Cooperation – State
Institute for Culture with the Minister of
Foreign Affairs
Open Space Discussions with the support
of the theatre group Improbable
� ITF Varna Summer 2008

Народен театър "Иван Вазов"
МТФ "Варненско лято"
Домът на Бернарда Алба от Ф. Г. Лорка
режисьор Възкресия Вихърова
� МТФ "Варненско лято" 2006
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Британски съвет
МТФ "Варненско лято"
творчески сътрудничества
Възможности за финансиране от
ЕС – Културна контактна точка,
Министерство на културата.
Програми за сътрудничество за международно развитие – Държавен културен
институт към Министъра на
външните работи
Дискусии: Отворено пространство
със съдействието на театрална трупа Improbable – Обединено кралство
� МТФ "Варненско лято" 2008

Копродуциране на пътуващ вариант
на постановката "Вишнева градина",
Народен театър "Иван Вазов"
� МТФ "Варненско лято" 2009

Subhuman Theatre
МТФ "Варненско лято"
man ex machina
проект на Венелин Шурелов
� МТФ "Варненско лято" 2011

152

Festival venues

М е с та н а с л у ч в а н е

153

154

PRAISE

ДРУГИТЕ З А ФЕСТИВАЛА

Vincent Baudriller,
co-director of
Festival d'Avignon, 1998

A. Rossel,
Théâtre du Grütli – Geneva,
Switzerland, 2001

Renate Klett – Germаny,
Frakfurter Allgemeine
Zeitung, 2005

Interesting aspects of the
Bulgarian and world theatre
developments are presented here. It is exciting that in
so few days so many different performances are comprised… The festival brings
many positive emotions and
wonderful experiences.

It is very rarely that we have
the chance to get in touch
with the East European culture. That is why we have
a great interest in it. I have
learned that this festival is of
great significance… I think
that it is very well conceived
and organized, with a good
selection of performances.

The most astonishing event
at the festival was its production 4:48 Psychosis – the
first Bulgarian staging of
Sarah Kane’s play… It presented with the most radical
approach to this not-play
one can think of.

Nigel Charnock,
Charnock Company,
United Kingdom, 1999
I have been to many festivals around the world…
But I have to tell you that
nowhere in Eastern Europe
I have seen such a professional technical crew and so
helpful people as here, at
the Varna Theatre Festival.
Thank you with all my heart!
Martin Crimp,
playwright,
United Kingdom, 2000
I am here because there is
a collaboration established
between this festival and the
International Department of
Royal Court Theatre.
Jean-Claude Carriere,
script writer and playwright,
2001
I have several reasons to
visit your country: the first
one is that I was not acquainted with Bulgaria and
I wanted to come. And something more – ITF Varna Summer has a very good name.

Kevin Lewis,
Director of
British Council Bulgaria, 2002
I am very pleased that I am
on the 10th anniversary of
your festival. We regularly
invite to the festival productions from UK. This year
we have invited CandoCo.
Because it is of excellent
quality and contributes to
the development of dance in
a way that we even have not
assumed to be possible.
Wim de Wulf,
Director of Theater aanzee,
Ostend, Belgium, 2003
The way of showing people
different things, this is what
I like very much. This diversity is very important for one
festival, because theatre is
a house with many rooms, I
think.
Peter Anders,
Goethe Institut Bulgaria,
2004
I wanted to stay longer at
the festival to understand
what does theatre that is in
searching mean.

Andreea-Victoria Dimitru,
Critic, Notara Theatre –
Bucharest, Romania, 2005
I was very pleased that I had
the chance to participate in
the Varna Summer Festival.
It was the first time that I
saw Bulgarian theatre and
I found it very interesting.
I have ever thought that it
is a pity to be so close and
to know so little about each
other.
Dora Vicenikova,
theatre scholar,
Chech Republic, 2006
I think that the International
Theatre Festival develops
to a very good festival. It
is on the level of the other
European theatre forums. It
demonstrates a very good
programming and balance
in its own dramaturgy.
Chris Torch,
Artistic Director of Intercult
and Black/North SEAS, 2007
It is not by accident that I am
in Varna, and it is not by accident that SEAS is in Varna.
The International Theatre
Festival Varna summer has
been an inspiration for me
during the last few years.

Венсан Бодрие,
съ-директор на Театрален
фестивал Авиньон,
Франция, 1998

Анд Росел,
представител на театър
"Грютли" – Женева,
Швейцария, 2001

Тук са представени любопитни аспекти от развитието на българския и
световния театър. Интересното е, че в няколко дни
са обхванати толкова различни спектакли... Фестивалът носи много положителни емоции и прекрасни
изживявания.

Много рядко имаме възможност да се докоснем
до източно-европейската
култура. Ето защо интересът ни е повишен. Разбрах, че това е фестивал
с огромно значение... Мисля,
че е много добре измислен
и организиран, с добре подбрани спектакли.

Найджъл Чарнок,
"Чарнок къмпани",
Обединено кралство, 1999

Кевин Луис,
директор на Британски
съвет България, 2002

Бил съм на много фестивали по света... Но трябва да
ви кажа, че никъде в Източна Европа не съм виждал
по-професионален технически екип и по-всеотдайно да ти помагат хората,
както тук. Благодаря им
от все сърце.

Много съм доволен, че съм
на 10-годишния юбилей на
Вашия фестивал. Ние често каним на него продукции от Обединеното кралство. Тази година трупата
"КандоКо" е във Върна,
защото притежава отлични качества и допринася
за развитието на танца
по начин, по който дори
не сме и предполагали, че е
възможно.

Мартин Кримп,
драматург, Обединено
кралство, 2000
Тук съм, защото има осъществено сътрудничество между фестивала и
междунардония отдел на
Роял Корт Тиътър.
Жан-Клод Кариер,
сценарист и драматург,
Франция, 2001
Имам няколко причини да
дойда в страната – първата е, че не познавах България и имах желание да я
посетя. И още нещо – репутацията на МТФ "Варненско лято" е много добра.
Исках да опозная хората,
страната и фестивала.

Вим де Вулф,
директор на фестивал
"Theatre aan zee" – Остенд,
Белгия, 2003
В програмата са включени
толкова различни представления... Именно това разнообразие е много важно
за един фестивал, защото
театърът е като къща с
много стаи.

155

Петер Андерс, директор
на Гьоте-институт
България, 2004
Искаше ми се да остана
по-дълго на фестинвала, за
да разбера какво означава
"театър, който търси".
Ренате Клет – Германия,
в-к Frakfurter Allgemeine
Zeitung, 2005
Най-изненадващото събитие на фестивала бе
продукцията "Психоза
w"– първата постановка
на този текст на Сара
Кейн в България... Това е
най-радикалната работа
по тази не-пиеса, за която
човек може въобще да си
помисли.
Андреа-Виктория Димитру,
театрален критик,
Театър "Нотара" –
Букурещ, Румъния, 2005
За мен беше голямо удоволствие, че имах възможността да участвам във
фестивала "Варненско
лято". За първи път гледах
български театър, който
ми се стори много интересен. Винаги съм смятала,
че е жалко, че сме толкова
близко, а знаем толкова
малко едни за други.
Дора Виченикова,
театровед, Чехия, 2006
Мисля, че МТФ "Варненско
лято" се развива като
един много добър фестивал. Той е на нивото на
останалите европейски
фестивали. Демонстрира
много добро програмиране
и балансиране на драматургията си.
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PRAISE

Robert Tannion,
choreographer,
United Kingdom, 2008
This is the second time I
come here, on this festival
and we are going to present
some beginnings of ideas...
It was very exciting for
me, because mainly these
people, with who I work at
moment are new for me. I
know only two of them, but
the whole standard is very
high and I am happy to have
this chance to work here, in
Varna with my new Bulgarian friends.
Christophe Slagmuylder,
Art Director Kunsten
Festival, Brussels, Belgium,
2009
I am for the first time in
Bulgaria and it is for me a
good opportunity to see in
three days new Bulgarian
theatre. In the work I am
doing one has to go step by
step and for now it is important for me to understand
the context and to have a
picture of the theatre land
scape in Bulgaria. And it was
good that the selection of
the Showcase programme
included young and emerging artists, but also more
established ones working in
the repertoire theatre.
Stefan Schmidtke,
Dramaturge and Curator,
Wiener Festwochen, 2009
I have worked for the Wiener Festwochen since 2002
and my job was mainly to
travel in the Balkans and
I have seen a lot of works
of Bulgarian theatre... My
new impression from the

ДРУГИТЕ З А ФЕСТИВАЛА

ITF Varna Summer is that
there are a lot of very young
people working more or less
experimentally. This is very
positive.
Martha Coigney,
Honorary President of
the International Theatre
Institute, 2010
The first time I came to
Varna was five years ago.
I brought two young American directors then. We all
looked at the theatre productions selected in the festival and it was a great deal
of fun. This year the festival
seems to be much more
alive, it’s growing up but it’s
still sparkling
Gabriel Shanks,
Executive Director,
The Drama League, USA,
2010
The selection of the festival
Varna Summer is very good
and it is a great introduction
for those who don’t know
the Bulgarian theatre. The
main point is that it includes
so different performances.
Philip Arnoult,
Director of the Center
for International Theatre
Development, USA, 2011
I have been in Bulgaria for
quite long time... I came
here for the first time by
mid-1970s. I am very familiar
with Bulgarian scene… This
is the third time I am guest
to this festival and I always
manage to get surprised.
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Крис Торч,
артистичен
директор на Intercult и
Black/North SEAS, 2008

Щефан Шмидке,
драматург и програматор,
Виенски фестивални
седмици, 2009

Филип Арно,
директор на Център за
международно театрално
развитие, САЩ, 2011

Не е случайно, че съм във
Варна, както и не е случайно, че SEAS е във Варна.
През последните няколко
години МТФ "Варненско
лято" беше мое вдъхновение.

От 2002 работя за Виенски фестивални седмици и
моят фокус са Балканите,
така че съм гледал доста
български театър… Новото впечатление, което
придобих от тазгодишното издание на МТФ "Варненско лято" е, че се появяват много млади хора,
които работят повече или
по-малко експериментално.
Това е много позитивно.

За първи път дойдох в България към средата на 70-те
години... Запознат съм
много добре с българската
сцена... За трети път съм
гост на този фестивал и
винаги успявам да се изненадам.

Робърт Таниън,
хореограф, Обединено
кралство, 2008
За втори път съм на този
фестивал. Тук ще представим някои идеи... Цялостният стандарт на работа е
доста висок и съм щастлив
от възможността да работя във Варна с помощта
на новите си български
приятели.
Кристоф Слагмюлдер,
артистичен директор
фестивал Kunsten, Белгия,
2009
За първи път съм в България и имам възможност за
три дни да гледам съвременен български теа тър.
Работата ми изисква
постепенно опознаване
на нещата и за мен сега
е важно да разбера контекста и да си изградя
представа за театралния
пейзаж в България. В този
смисъл беше много хубаво,
че селекцията на програма
"Шоукейс" включва както
млади и изгряващи артисти, така и утвърдени режисьори, които работят
в репертоарния театър.

Марта Коание,
почетен председател на
Международен театрален
институт, САЩ, 2010
Първия път, когато дойдох
във Варна, беше преди пет
години. Тогава доведох
двама млади американски
режисьори. Заедно видяхме
как работи фестивала
и много се забавлявахме.
Тази година фестивалът
има амбиция да бъде още
по-жив. Той е пораснал и е
запазил блясъка си.
Гейбриъл Шанкс,
изпълнителен директор,
Drama League, САЩ, 2010
Селекцията на фестивала
"Варненско лято" е много добра и представлява
чудесна възможност за
тези, които не са гледали
български театър, да се запознаят с него. Основното
му качество е, че включва
изключително разнообразни представления.
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The people behind

ITF Varna Summer
Foundation
2004 –
• Tsvetana Maneva
• Nikolay Iordanov
• Asen Terziev

Members of the Board
of Bulgarian Theatre
Association
1992 – 1995
• Mitko Todorov
• Kostadin Bandutov
• Margarita Mladenova
• Alexander Doynov
• Dimitar Dimitrov
• Stefan Yankov
1995 – 1998
• Mitko Todorov
• Tsvetana Maneva
• Nikolay Iordanov
• Pepa Pencheva
• Stefan Iliev
• Valentin Stoychev
• Rada Spasova
1998 – 2001
• Mitko Todorov
• Tsvetana Maneva
• Nikolay Iordanov
• Pepa Pencheva
• Stefan Yankov
• Stefan Iliev
• Valentin Stoychev
• Stoyan Aleksiev
• Zlati Zlatev
2001 – 2004
• Mitko Todorov
• Tsvetana Maneva
• Nikolay Iordanov
• Zhana Andreeva
• Krasimira Filipova
• Stefan Iliev
• Valentin Stoychev
• Dafinka Danailova
• Zlati Zlatev

Визитка

2004 – 2007
• Mitko Todorov
• Zhana Andreeva
• Krasimira Filipova
• Hristo Mutafchiev
• Valentin Stoychev
• Dafinka Danailova
• Vera Stoykova
2007 – 2010
• Mitko Todorov
• Zhana Andreeva
• Krasimira Filipova
• Hristo Mutafchiev
• Dafinka Danailova
• Vera Stoykova
2010 –
• Iriney Konstantinov
• Rashko Mladenov
• Zhana Andreeva
• Krasimira Filipova
• Hristo Mutafchiev
• Daniela Dimova
• Vera Stoykova

INFORMATION POLICY
• Kamelia Nikolova (1996 – )
programme consultant
• Georgi Toshev (1998 – )
press-attaché
• Мiroslava Маrianova ( 2002 – )
bulletin editor-in-chief
• Angelina Georgieva (2005 – )
information materials

Poster Creators
• Stefan Kasarov (1993)
• Sasho Anastasov (1994 – 1996)
• Slav Daskalov (1997)
• Sasho Anastasov (1998 – 2000)
• Kiril Gogov (2001)
• Ventsislav Antonov (2002)
• Dimitar Traychev (2003 – 2007)
• Studio Moire (2008 – 2011)
• Venelin Shurelov (2012)

Designers
FESTIVAL'S
COLLABORATORS
• Rumyana Nikolova
project coordinator
• Dessislava Georgieva
coordination with Varna
Municipality
• Zornitsa Kamenova
press coordinator
• Bistra Manova
finances
• Ani Alexandrova
logistic coordinator
• Nikolay Mladenov
logistic coordinator
• Spas Spasov
technical expert
• Ventsislav Marashliev
technical expert
• Maria Koritko
marketing and sales

• Dimitar Anastasov (1997)
• Lyuba Yanchuleva (1998 – 2005)
• Stalker Project (2006 – 2007)
• Studio Moire (2008 – 2011)
• Venelin Shurelov (2012)
• Poststudio (2012)

Web-Design
• Vesela Statkova (2002 – 2008)
• Vladimir Dimitrov (2009 – )

Фондация
МТФ "Варненско лято"
2004 –
• Цветана Манева
• Николай Йорданов
• Асен Терзиев

Членове на
управителния съвет на
Българска асоциация
за театър
1992 – 1995
• Митко Тодоров
• Костадин Бандутов
• Маргарита Младенова
• Александър Дойнов
• Димитър Димитров
• Стефан Янков
1995 – 1998
• Митко Тодоров
• Цветана Манева
• Николай Йорданов
• Пепа Пенчева
• Стефан Илиев
• Валентин Стойчев
• Рада Спасова
1998 – 2001
• Митко Тодоров
• Цветана Манева
• Николай Йорданов
• Пепа Пенчева
• Стефан Янков
• Стефан Илиев
• Валентин Стойчев
• Стоян Алексиев
• Злати Златев

composers
• Stefan Valdobrev (1999 – 2008)
• Vladimir Dimitrov (2009 – )

Video
• Vlado Shishkov (2005 – 2008)
• Vladimir Dimitrov (2009 – )

2001 – 2004
• Митко Тодоров
• Цветана Манева
• Николай Йорданов
• Жана Андреева
• Красимира Филипова
• Стефан Илиев
• Валентин Стойчев
• Дафинка Данаилова
• Злати Златев

2004 – 2007
• Митко Тодоров
• Жана Андреева
• Красимира Филипова
• Христо Мутафчиев
• Валентин Стойчев
• Дафинка Данаилова
• Вера Стойкова
2007 – 2010
• Митко Тодоров
• Жана Андреева
• Красимира Филипова
• Христо Мутафчиев
• Дафинка Данаилова
• Вера Стойкова
2010 –
• Ириней Константинов
• Рашко Младенов
• Жана Андреева
• Красимира Филипова
• Христо Мутафчиев
• Даниела Димова
• Вера Стойкова
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ИНФОРМАЦИОННА
ПОЛИТИКА
• Камелия Николова (1996 – )
програмен консултант
• Георги Тошев (1998 – )
пресаташе
• Мирослава Мариянова (2002 – )
гл. редактор бюлетин
• Ангелина Георгиева ( 2005 – )
информационни материали

Плакати
• Стефан Касъров (1993)
• Сашо Анастасов (1994 – 1996)
• Слав Даскалов (1997)
• Сашо Анастасов (1998 – 2000)
• Кирил Гогов (2001)
• Венцислав Антонов (2002)
• Димитър Трайчев (2003 – 2007)
• Студио Моаре (2008 – 2011)
• Венелин Шурелов (2012)

Дизайнери
СЪТРУДНИЦИ НА
ФЕСТИВАЛА
• Румяна Николова
координатор проекти
• Десислава Георгиева
координация с Община
Варна
• Зорница Каменова
координатор медии
• Бистра Манова
финанси
• Ани Александрова
координатор логистика
• Николай Младенов
координатор логистика
• Спас Спасов
технически експерт
• Венцислав Марашлиев
технически експерт
• Мария Коритко
маркетинг и продажби

• Димитър Анастасов (1997)
• Люба Янчулева (1998 – 2005)
• Проект Сталкер (2006 – 2007)
• Студио Моаре (2008 – 2011)
• Венелин Шурелов (2012)
• Постстудио (2012)

Уеб дизайн
• Весела Статкова (2002 – 08)
• Владимир Димитров (2009 – )

Композитори
• Стефан Вълдобрев (1999 – 2008)
• Владимир Димитров (2009 –)

Видео
• Владо Шишков (2005 – 2008)
• Владимир Димитров (2009 – )
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Su p p o r t e d b y …

FESTIVAL'S MEDIA PARTNERS
• Bulgarian National Television
• Bulgarian National Radio
• Radio Varna
• Programata Culture Guide
• LIK Magazine
• Literary Newspaper
• Cherno More Newspaper
• Usit Colours
• Wall
• Orka Studio
• Metro Media
• Artin Vision
• Music Space
• BGBileti.com
• Press Design
• Dnes.bg
• Moreto.net
• cult.bg
• Pozvanete Newspaper
• Narodno Delo Newspaper
• VR Fabrik
• Radio FM+
• M-SAT TV
• TV 7
• Capital Light
• Intro Magazine
• One Magazine

TRAVEL PARTNERS
• Bulgarian Railways Ltd.
• Bulgaria Air
• Malev Hungаrian Airlines,
• Czech Airlines,
• VIP Travel

FESTIVAL'S HOTELS
• Azalia Hotel
• Aqua Hotel
• Akropolis Hotel
• Hotel Resort Briz – 1
Briz – 2, Briz – 3
• Business Hotel Varna
• Grand Hotel Varna
• Golden Tulip Hotel
• Gloria Hotel
• Grand Hotel Dimyat
• Saint Elena Hotel Resorts

С п од k р е п ата н а . . .

• Kapitol Hotel
• St. St. Constantine and Helena
• Holding Ltd.
• Neptune Hotel
• Hotel Boutique Splendid
• Modus Hotel
• Cherno more Interhotel
• FPI Hotels& Resorts
• Dionysus Hotel
• Panorama Hotel
• Riviera Hotel – Club

Business Partners
• Air Traffic Services Authority
• Akrol Ltd.
• Alexander Tour
• Armeec Insurance
• Association of Varna
distributors of print materials
• Balkanpharma Holding
• Balkantourist
• Blagoevgrad BT JSC.
• Bulgarian-German Social
Welfare
• Bulgartabac
• Bulgarian Professional
Football League
• Bulstrad Insurance
• Business Centre Monterey–
Varna
• Chivas Regal
• Devnya Cement
• Dimyat Varna
• Digix
• Dolphin 1 Ltd.
• DZI Insurance
• Emil Iliev EOOD Chicko
• Expressbank
• Full – Data Systems
• Galaxy SMS Travel
• Globul
• Happy Bar&Grill
• Heating Installations – Varna
EAD
• Ingstroyengineering EOOD–
Varna
• Ival Ltd.
• Jumena – Bulgaria
• Kamko Varna
• Ledenika & MM
• Link JSC– BB Juices

• MM Holding
• M-Tel EAD
• Municipal Firms – Plovdiv
• Mustang Holding
• ODESSOS Ship Repair YardS.A
• Pazari EOOD
• Planex Holding
• Postbank
• Slavena Ltd.
• Sofia Estates EAD
• Sofia Insurance Co. Ltd.
• Stroitel Ltd.
• Stomana Industry Pernik
• Sunny Day Co
• Tempus 2000
• Titan AS Ltd.
• TPP Varna EAD
• Tokuda Bank
• Transtriumf Holding
• United Bulgarian Bank
• Varna Beer
• Varna Press
• Varna Shell Ecoservice
• Varnensko Pivo

Медийни партньори
на фестивала
• БНТ
• БНР
• Радио Варна
• Програмата
• сп. "ЛИК"
• в-к "Литературен
вестник"
• в-к "Черно море"
• Usit Colours
• Wall
• Орка Студио
• Метро Медия
• Artin Vision
• Music Space
• BGBileti.com
• Прес Design
• Dnes.bg
• Moreto.net
• cult.bg
• в-к "Позвънете"
• в-к "Народно дело"
• VR Fabrik
• Радио FM+
• Телевизия M-SAT
• TV 7
• Капитал "Лайт"
• списание "Intro"
• списание "Едно"

ПАРТНЬОРИ ПЪТУВАНЕ
• БДЖ ЕАД
• Bulgaria Air
• Malev Airlines
• Czech Airlines
• VIP Travel

Хотелите на Фестивала
• хотел "Азалия"
• хотел "Aqua"
• хотел "Акрополис"
• хотелски комплекс
"Бриз – 1, Бриз – 2, Бриз – 3"
• Бизнес хотел "Варна"
• Гранд хотел "Варна"
• хотел "GoldenTulip"
• хотел "Глория"

• Гранд хотел "Димят"
• хотелски комплекс
"Света Елена"
• хотел Капитол
• Св. Св. Константин
и Елена холдинг АД
• хотел "Нептун"
• хотел "Boutique Splendid"
• хотел "Модус"
• Интерхотел "Черно море"
• FPI Hotes & Resorts
• хотел "Дионис"
• хотел "Панорама"
• хотел-клуб "Ривера"

бизнес партньори
• Акрол ООД
• Александър Тур
• "Армеец" ЗАД
• Бира Варна
• "Балканфарма" Холдинг
• Балкантурист
• Благоевград БТ АД
• Булгартабак
• "Булстрад" ЗПАД
• Българска професионална
футболна лига
• Chivas Regal
• Варна прес
• Варна шеле Екосервиз
• "Варненско пиво"
• Galaxy SMS Travel
• Глобул
• Девня цимент АД
• Делфин 1 OOД,
• Експресбанк
• ДЗИ ЕАД
• "Digix"
• "Димят" ЕООД – Варна
• Емил Илиев ЕООД Чико
• "Ивал" ООД
• Инжстрой Инженеринг
ЕООД Варна
• "Камко" Варна
• КРЗ "Одесос"
• "Леденика и ММ"
• "ЛИНК" АД – сокове BBB
• ММ холдинг
• М-Тел ЕАД
• Mustang Holding
• Пощенска банка
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• Обединена българска
банка
• Общински фирми
гр. Пловдив
• Пазари ЕООД
• Planex Holding
• Ръководство въздушно
движение
• Сдружение "БългароГерманско социално дело"
• Сдружение на
варненските фирми
разпространители на
печатни произведения
• Славена ООД
• Стомана" Перник
• Софийски имоти ЕАД
• Sofia Insurance Co. Ltd.
• Строител ООД
• Sunny Day Co
• Темпус2000
• ТЕЦ "Варна" ЕАД
• Титан АС ООД
• "Токуда Банк"
• Транстриумф-АБ
Холдинг ООД
• Търговски комплекс
• "Монтрей" – Варна
• Full – Data Systems
• Хепи АД
• Юмена – България
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