
 

 

ЕДИН ДЕН, В КОЙТО ИМА ВСИЧКО 

 

Информация за екипа 

 

Ани Васева е сред сериозните и забележителни присъствия на българската 
съвременна театрална сцена. С дългогодишна работа си изгражда 
разпознаваем профил на режисьор, който неотклонно и безкомпромисно 
следва естетическите си желания, успявайки да създаде впечатляващи, 

едновременно задълбочени и динамични, изненадващи, хипнотизиращи 
спектакли. Постановките й, които имат дългогодишен и интензивен живот, 
могат да бъдат гледани както в по-интимни пространства като ДНК, така и в 
големи зали като тази на Дом на киното.  

 

Философът Боян Манчев е добре познат и на почитателите на съвременната 
философия, и на любителите по съвременните изкуства. Освен преподавател 
по философия и автор на петнадесет книги на български, френски, английски, 
италиански и японски език, издавани от някои от най-престижните 
хуманитарни издателства в чужбина, Манчев работи и в художествената сфера. 
Драматургичната му работа с Метеор, както и с някои от водещите световни 
режисьори и хореографи, преподавателската му работа в Берлинския 
университет за изкуства, Международният философски колеж (Париж), 

Университета Холинс (Вирджиния), Нов български университет, както и 
изследванията му в областта на съвременните изкуства го превръщат в 
ключова фигура в полето на съвременните сценични изкуства. Повече 
информация тук: https://boyanmanchev.net/ 

 

Композиторът Кристоф Печанац е основната фигура в култовата френска група 
Klimperei, която в България е слабо позната, но пък феновете й са познавачи и 
страстни любители на сериозната музика. За сметка на това последователите 
на Klimperei и Печанац в Европа са множество, а групата на почитателите в 
Япония е огромна. Впечатляващата му дискография започва още от 
деветдесетте години, а в списъка му със сътрудничества са включени 
множество японски, френски, италиански и други артисти.  

https://boyanmanchev.net/


 

 

 

Работата на художника Стефан Дончев в сферата на дигиталните изкуства е 
уникална. От една страна той сам създава своите апарати – проектира ги, 

изработва хардуеъра и софтуеаъра, често сам прави платки и всички нужни 
елементи. От друга, апаратите му за сценична употреба нямат аналог у нас. 
Това са изработени от него машини, които се превръщат в активни партньори 
на сценичното действие.  

 

Актьорът Леонид Йовчев е сред най-разпознавамите имена в съвременния 
български театър. Забележителните му роли в киното и в театъра, по големите 
сцени на държавните театри и в някои от най-интересните заглавия извън 
традиционната театрална мрежа, са добре познати и обичани от публиката. 
Освен в множество постановки на „Метеор“ и на театрите, в които е бил на щат, 
играе и в спектакли на МГТ „Зад канала“, ТР „Сфумато“, театър „Константин 
Величков“ Пазарджик, театър „Възраждане“, „Червената къща“ и др. Пълен 
списък на ролите му в театъра и киното тук .  

 

Грета Гичева и Катрин Методиева са две съвсем млади актриси, които отсега 
впечатляват със сценичното си присъствие и чиито имена ще се чуват и 
занапред.  

https://desorganisation.org/index.php/bg/2019-02-28-18-31-55/83-2019-03-13-16-21-28/2020-01-29-17-13-02/2020-01-29-17-45-42/174-2020-01-29-18-06-57

