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МИСИЯ 
Асоциация за свободен театър (АСТ) е обединение на свободнопрактикуващи артисти и 
групи в областта на изпълнителските изкуства в България. От учредяването си през 2009-та 
година Асоциацията се превърна в сериозен фактор по отношение на културните политики 
в областта на изпълнителските изкуства. В Асоциацията членуват  50 организации и 
артисти – представители на няколко поколения професионалисти в съвременния театър, 
танц и пърформанс, реализиращи своите продукции на свободен принцип. Основни нейни 
цели са: 

 представянето на свободната сцена в областта на изпълнителските изкуства; 

 обединяване, координиране и изследване на свободната театрална и танцова 
сцена в страната;  

 провеждане на застъпнически кампании и действия за децентрализация в сферата 
на изпълнителските изкуства; 

 създаване на по-добри условия за професионална работа на принципа на 
свободната инициатива и проектното начало;  

 насърчаване на разнообразни артистични практики и развиване на нови 
аудитории; 

 отваряне на българската свободна сцена за процесите в европейското културно 
поле и нейното активно представяне в международен контекст. 

КАКВО ПРАВИМ? 

 Организиране на „АСТ Фестивал за свободен театър”, най-мащабният до този 
момент проект на АСТ.  

 Екипи на АСТ участват в дебатите и обсъжданията относно законовата уредба в 
областта на изпълнителските изкуства в страната.  

 Организиране на  работни срещи, конференции, семинари и дискусии с участието 
на международни експерти.  

 Работим активно за налагането на понятието „свободен театър” в България. 
Популяризираме креативния потенциал и насърчаваме организационната 
компетентност на свободната сцена.  

 Работим активното в сътрудничество с Международна мрежа в областта на 
изпълнителските изкуства (IETM). 

 
ACT работи за равнопоставеност и съпоставимост на българската свободна сцена със 

ситуацията на свободния театър в Европа, като настоява за: 

 осигуряването на реални условия за нейното съществуване на първо място 
посредством провеждане на прозрачни и законови отделни сесии за финансиране 
на независими проекти в областта на изпълнителските изкуства от страна на 
държавни, общински и други институции; 

 преференциални условия при ползването на съществуваща театрална 
инфраструктура и/или осигуряване на работни пространства и пространства за 
представяне на независими проекти пред публика; 

  легализиране статута на артиста, работещ на свободна практика, и неговото 
осигуряване: 

  ясен регламент и законодателство при взаимодействие на НПО и артисти на 
свободна практика с държавни и общински структури. 
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Дейност на „Асоциация за свободен театър - сдружение на свободно  
практикуващи професионални театрални групи” през 2011 година: 
 
Февруари 
В началто на годината Асоциация за свободен театър в партньорство с ТР „Сфумато“ обяви 
конкурс за осъществяване на театрален или танцов проект, който да се реализира на 
сцените „Underground” или „Камерна“ на ТР „Сфумато”. В конкурса кандидатстваха 13 
свободни проекта, от които 8 за театрални постановки и 5 проекта в сферата на танцовото 
изкуство. 
За жури на конкурса бяха избрани Маргарита Младенова (ТР Сфумато), Ангелина 
Георгиева (театровед, Нови драматургии) и Светозар Георгиев (член на АСТ).  
Победителят на първия конкурс организиран от Асоциацията за свободен театър бе Елена 
Димитрова – актриса на свободна практика,  с театрален проект по текста на Ерик Еманюел 
Шмит „Евангелие според Пилат” и откъси от романа на Михаил Булгаков „Майстора и 
Маргарита”. 
Спечелилият идеен проект ще получи финансова подкрепа от 5000лв., както и 
възможността да репетира два месеца в Театрална работилница “Сфумато” и да се 
представи пред публика в рамките на Малък сезон.  В момента, спектакълът е в процес на 
реализация, а след като бъде завършен ще влезе в програмата на театъра. 
 
Информация за конкурса: http://actassociation.wordpress.com/2011/03/22/contest-winner/ 
 
Март 
В началото на март,  АСТ организира обща отворена среща с участието на членове и 
симпатизанти на АСТ по въпроса за бъдеща стратегия за развитие на асоциацията. Срещата 
се реализира в Център за култура и дебат „Червената къща“.  
 
В средата на март, след среща на Управителния съвет на АСТ, бе подготвен проект за 
първи Фестивал за свободен театър, с който асоциацията кандидатства за финансиране 
към Програма „Култура“ на Столична община, Министерство на културата, Фонд „Култура” 
и Фондация „Етюд”. 
 
Като съпътсващо събитие на фестивала, АСТ получи покана от Международната мрежата 
за изпълнителски изкуства (IETM) да организира малък формат международна среща - 
IETM Караван среща в София. 
 
Април 
През април 2011г, трима представители на АСТ участваха в пролетната Международна 
пленарна среща на IETM в Стокхолм, където имаха възможността да разпространят 
поканата за предстоящата IETM Караван среща в София, организирана от АСТ. 
 
По-късно, същият месец, Асоциация за свободен театър, съвместно с Народен театър 
„Иван Вазов“ изготви рамков договор за приемане на свободни представления на сцена на 
4-тия етаж. В следствие на наредбата за промени в Методиката за финансиране на 
държавни сцени, договорните отношения между АСТ и Народен театър „Иван Вазов” 
останаха недовършени, а договорът неподписан. 
 
 

http://actassociation.wordpress.com/2011/03/22/contest-winner/
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Май 
Асоциация за свободен театър, съвместно с АСТИ и Обсерватория по икономика на 
културата изготви становище по повод на Заповед РД09-0206 от 03/05/2011г. Становището 
беше изпратено на Министъра на културата и медии. 
 
Становището: http://actassociation.wordpress.com/2011/ 
 
Октомври 
Представител на АСТ в участва в есенната Международна пленарна среща на IETM в 
Краков, където имаше възможност да представи предварителната програма на  
предстоящата IETM Караван среща в София. 
 
Юни – Ноември 
„АСТ Фестивал за свободен театър”, 18-22 ноември 2011г, София 
 

 
 
„АСТ Фестивал за свободен театър” е най-мащабният до този момент проект на 
Асоциацията. Неговите цели са стартирането на ежегоден форум за 
свободнопрактикуващите в сферата на изпълнителските изкуства в страната и представяне 
на тяхната продукция пред публика; превръщането му в трамплин за налагането на нови 
артистични тенденции, както и за популяризирането на български професионалисти в 
областта на театъра, танца и пърформанса в по-широк международен контекст; място за 
критическа рефлексия и свободно дискутиране развитието на свободния театър в 
страната. 
 

http://actassociation.wordpress.com/2011/06/14/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8/
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През юни, в рамките на подготовката на Фестивал за свободен театър се проведоха 
консултации с експерти по въпроси от организационен характер и множество срещи с 
представители на различи институции и организации.  
 
В края на юли бе обявена покана за включване в програмата на фестивала към всички 
артисти и екипи на свободна практика, работещи в сферата на изпълнителските изкуства. 
След извършената селекция в началото на септември, бяха избрани 15 независими 
театрални и танцови продукции из между 34 кандидатсвали.  
 
Фестивалът бе проведен от 18 - 22 ноември 2011г., по предварителната програма 
включваща 15 независими продукции, представени на 8 локации, в рамките на 5 дни, по 3 
предсатвления на ден.  
Съпътстващата програма на фестивала се случи с подкрепата на Платформа за Нови 
драматургии, като включваше откриване на изложба „Речник на свободния театър” в 
Център за култура и дебат „Червената къща” и провеждане 2 дискусии по въпросите на 
сътрудничеството между отделните организации от неправителствения сектор, както и по 
въпросите за бъдещето на свободния театър в страната и новите перспективи след 
провеждането на първия за София (и България) Фестивал за свободен театър. 
 

За реализирането на фестивала, АСТ успешно си сътрудичи с театрите -  Театрална 
работилница „Сфумато“, Народен театър „Иван Вазов” , Столичен куклен театър  и 
независимите пространства - Център за култура и дебат „Червената къща“, Студио 
„Suspacious“, Галерия „Снежана“, Арт хостел и Дерида Денс Център.  

 
Медийното отразяване на фестивала бе изключително  успешно благодарение на 
медийните партньори: БНТ,  TV7,  Една седмица в София,  Списание Едно, Списание Интро, 
 БНР, www.stand.bg, www.sofialive.bg 
Фотографите: Калина Янчулева, Йосиф Аструков, Яна Пункина 
Криейтив партньорите: Мария, Ида и Светльо; Compotе Collective и Bluba Lu Records 
И със съдействието на  Domayne Boyard  и Метрореклама. 
 
За популяризирането на фестивала бе създаден специален блог/сайт на български и 
английски език, с детайлна информация за всички прояви в програмата на фестивала, по 
начина, по който те бя публикувана и в книжното тяло на фестивалния каталог. 
Блогът на български: www.actfestival.wordpress.com  
Блогът на английски: www.actfestivalen.wordpress.com 
 
Асоциация за свободен театър подържа блог и профил в социалните мрежи. 

www.actassociation.wordpress.com 
www.facebook.com/ACT.Festivals 
 
 
 
 
 
 
 

http://bnt.bg/
http://tv7.bg/news/2048782.html
http://www.sofiaweek.com/
http://edno.bg/
http://www.intromagonline.com/
http://www.stand.bg/
http://www.sofialive.bg/
http://www.mariaminkova.com/
http://ohpressurecooker.blogspot.com/
http://psychobaiko.blogspot.com/
http://www.compote-collective.com/
http://www.blubalu.net/
http://www.domaineboyar.com/intro.php
http://www.metroreklama.com/
http://www.actfestival.wordpress.com/
http://www.actfestivalen.wordpress.com/
http://www.actassociation.wordpress.com/
http://www.facebook.com/ACT.Festivals
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Ноември 
„Международна Караван среща на IETM” 17-20 Ноември 2011г, София 
 

 
 
Посещение на 13 мениджъри и културни оператори от различни държави - четирима от 
САЩ, един от Азия и осем от Европа, с цел запознаване с независимата театрална сцена и 
поредица разговори и срещи с представители на ключови за контекста културни 
институции и организации. Основен фокус на срещата бе ориентиране в спецификата, 
условията на работа и артистичното многообразие на свободната сцена в областта на 
изпълнителските изкуства в страната. Срещата бе организирана в партньорство с 
Международната мрежа в областта на съвременните изпълнителски изкуства IETM, 
Брюксел (www.ietm.org) и Фондация „АРТ Офис”. 
 
Международна мрежа за съвременни изпълнителски изкуства (IETM) е членска 
организация, която съществува, за да насърчава качеството, развитието и контекстите на 
съвременните изпълнителски изкуства в глобална среда като инициира и улеснява 
работата и комуникацията в професионални мрежи, динамичния обмен на информация, 
предаването на ноу-хау и представя примери за добри практики. В IETM членуват над 550 
професионални организации за изпълнителски изкуства от повече от 50 страни. Те се 
занимават с новаторска съвременна изпълнителска дейност и се ангажират с 
трансграничен творчески обмен и сътрудничество. 
 

http://www.ietm.org/
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Най-категоричното постижение на Фестивала бе отправената от страна на ръководството 
на Международната мрежа за съвременни изпълнителски изкуства IETM (базирана в 
Брюксел) за организирането от страна на Асоциация за свободен театър на една от 
ежегодните Пленарни срещи на мрежата, което означава – пристигането в София на група 
от 400 до 600 мениджъра и артисти от областта на изпълнителските изкуства от цял свят в 
рамките на 4 дни през 2014 година. В момента отправеното предложение е в процес на 
разглеждане и обсъждане. При всички случаи обаче едно такова събитие трайно би 
поставило София (а и България) на картата на изпълнителските изкуства, мислена в 
световен мащаб. 
 
Декември 
Покана от Министерство на културата за участие в среща за обсъждане на Национална 
стратегия за развитие на културата. 
 
Участие на представители на АСТ в срещата за обсъждане на Национална стратегия за 
развитие на културата. 
 
 
 
София,                                                         
25-05-2012                                                   
 
Екип на  
„Асоциация за свободен театър  
- сдружение на свободно практикуващи професионални театрални групи” 
 

 


