
13-ТИ МЕЖДУНАРОДЕН ЛИТЕРАТУРЕН ФЕСТИВАЛ РУСЕ  

„ВЪЗМОЖНИ СВЕТОВЕ“ 

01 - 16 октомври 2020 в Дом Канети на бул. „Славянски“ 12, Австрийска библиотека „Елиас 

Канети“, както и в Драматичен театър „Сава Огнянов“ на площад „Свобода“ 4 

Фестивалът се организира от Международно дружество „Елиас Канети“ с любезната подкрепа 

на Гьоте-институт София, Полския институт в София, Чешкия културен център в София, 

посолство на Република Австрия в София и др. 

Посетете поне 5 от събитията на фестивала и ще получите подарък книга. Това ще стане 

по време на закриването в петък, 16 октомври, Австрийска библиотека. 

При провеждане на събитията ще бъдат спазени изискванията за здравна 

безопасност на гражданите! 

13-то издание на Литературния фестивал се провежда в една особена година и то във 

всички посоки на живота ни. Ограничения за пътуване, карантина, тестове за Ковид 

19... Като отговор на всичко това ние предлагаме повече събития, повече участници, 

чиста литература, но също така театър и музика. Отново през октомври МД “Елиас 

Канети“ ви кани да споделим удоволствието от четенето заедно с автори от България и 

чужбина, да очертаем най-актуалните аспекти на международната и местна култура, 

литература и изкуство. Тази година Фестивалът дава уникалната възможност на 

публиката в Русе да премине през различните начини на мислене и властовите 

отношения между реалните и възможните светове, между това, което искаме да бъдем, 

и това, което сме. Нашите събития са с „вход свободен“, всички изисквания за 

събирания на открито ще бъдат спазени.  

                                  Програма на събитията в Русе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



01 ОКТОМВРИ, ЧЕТВЪРТЪК, ДОМ КАНЕТИ 

19:00 ч. Вход: 5 ЛЕВА ДАРЕНИЕ 

Откриване на фестивала с представяне на „Каспар“ по Петер Хандке  

Александър Митрев, Александър Евтимов – Шаманчето (BigBanda Soundscapers), Иван 

Николов (OPNN) и Веселин Димов (Театрална Компания МОМО) ще представят своя 

спектакъл „Каспар“. 

Каспар. Човекът-мистерия, детето, идиотът, невинният, измамникът, животното, богът, 

празният лист, първият и последният жител на планетата. Какво е да си човек? Какво е 

словото, думата, изречението? Как формират? Какво дават, какво вземат? Петдесет 

години след написването на един от най-енигматичните текстове за театър на двадесети 

век, четирима независими артисти надникват в мистерията... 

Текст - Петер Хандке 

Превод – Владко Мурдаров 

Глас – Живко Джуранов 

 

03 ОКТОМВРИ, СЪБОТА, ДОМ КАНЕТИ 

18:00 ч. 

Николина Скендерия ще представи „Езикът при Канети“ /Модератор: проф. Пенка 

Ангелова 

Николина изучава немски език и литература първо в Босна и Херцеговина, като 

същевременно работи като актриса. Завършва бакалавър по специалност Немска 

литература в Хумболтовия университет в Берлин, след това, отново там, следва 

магистратура по културология. 2017-18 тя е стипендиант в Международния 

изследователски център за културни изследвания във Виена , където работи по 

докторантурата си на тема „Смъртта, животните и храната в творчеството на Канети“. 

2018-2019 тя продължава да работи по темата си в Международния изследователски 

център за културни изследвания на университета в Лайпциг. 

В творчеството на Канети символиката  на езика (речта) почти винаги е представена по 

позитивен начин. Това е изненадващо, понеже в неговата представа за масата и властта, 

езикът (вклч. устата) служат за постигане на най-мрачното – процесите на консумиране 

и инкорпориране, които за него са в основата на властовите процеси. Устата, гърлото и 

зъбите той разглежда не като средства на речта, а като инструменти на властта, чрез 

които чуждото се сдъвква, смила и заличава.  

Къде тогава остава езикът? Отговорът на този въпрос ще ни даде Николина. 

 



19:00 ч.  

Томас Перле ще представи книгата си “ Ние си тръгнахме, защото всички си 

тръгнаха ” /Модератор: проф. Пенка Ангелова 

Перле е роден през 1987 г. в Румъния. Емигрира заедно със семейството си в Германия 

след падането на комунистическия режим. Изучава театрално, филмово и медийно 

изкуство във Виенския университет, завършва през 2015 г. Докато учи, Перле работи 

като асистент-директор в Schauspielhaus Виена. 2013 г. печели литературна награда 

„exil-Literaturpreis“ за творбата си „Ние си тръгнахме, защото всички си тръгнаха“, 

Перле е многократно награждаван и канен по стипендиантски и резиденц - програми. 

През 2016 г. представя пиеса под същото заглавие в Държавния театър в Нюрнберг, а 

през 2018 книгата му излиза в издателска къща Exil.  

„Ние си тръгнахме, защото всички си тръгнаха“ проследява историята за това как 

едно румънско семейство потегля към Нюрнберг в началото на 90 - те в търсене на нов 

дом там. Действието се развива от гледната точка на 11-годишно дете – падението на 

една държава, преврат, румънската революция, която за много има значението на 

спасение но също така несигурност и загуба. 

 

04 ОКТОМВРИ, НЕДЕЛЯ, ДОМ КНЕТИ 

18:00 ч. 

Сара Ренар “Soundtrack Ruse”  

Сара е носителката на тазгодишната награда на Дружество „Канети“ - Artist in 

Residence “Sharing Future”, финансирана от Дунавската ректорска конференция. Тя 

записва и изпълнява музиката си на живо. Тя е recording & performing артист от Загреб 

(Хърватска), чийто музикален стил най-добре би могъл да бъде описан като 

комбинация от експериментални ритми, indie и pop музика. Комбинира фини мелодии с 

електронни и театрални елементи. Тя е дипломиран архитект, който замества работата 

в офис с пълноценна музикална кариера. Печели множество награди за музиката и 

представленията си като: „Rockoff festival, Zagreb“ (2014), „IMPALA European album of 

the year nomination“ (2017) и др. 

За гостите на Литературния Фестивал в Русе 2020, Сара ще представи своя 

музикално-поетичен пърформанс с участието на съвременни български поети и 

писатели. 

 

 

 

 



06-ТИ ОКТОМВРИ, ВТОРНИК, ДОМ КАНЕТИ 

18:00 ч.  

Златко Енев – „Възхвала на Ханс Аспергер“ /Модератор: проф. Пенка Ангелова 

Златко Енев е роден във Велики Преслав през 1961 г. Завършва философия в СУ „Св. 

Климент Охридски“ през 1986 (PhD, 1989). От 1990 насам живее и работи в Берлин, 

откъдето издава електронното списание „Либерален преглед“, с което е най-добре 

познат в България. Златко има шест издадени в България книги,  някои от тях 

преведени на различни езици. Те включват: фантастичната трилогия за деца и 

възрастни „Гората на призраците“, изд. „ПАН“, София 2001; „Паркът на призраците“, 

изд. ПАН, София 2003 – награда на СБП за най-добра детска книга за 2003 г., издание в 

САЩ, 2005, издание в Китай, 2007; „Пустинята на призраците“, изд. „Унискорп“, 

София 2005. Първият му роман за възрастни, „Една седмица в рая“ е издаден от 

„Колибри“ през 2003 г. Следват го есеистичният сборник „Жегата като въплъщение на 

българското“, Изд. „Изток-Запад“, София 2009, както и романът „Реквием за никого“, 

Изд. „Сиела“, София 2011. Части от детските му книги са включени в читанката за 

четвърти клас на българските начални училища. 

Златко ще представи за публиката на фестивала „Възхвала на Ханс Аспергер“ - 

автобиографично произведение-размисъл, в което описва живота на семейството си с 

аутизма на дъщеря му, Леа Енев. Това е първата книга, писана от български автор и 

родител на дете с аутизъм, в която се засяга тази толкова болезнена и 

общественозначима тема. 

 

19:00 ч.  

Христо Карастоянов „Кукувича прежда“ /Модератор: проф. Пенка Ангелова 

Христо Карастоянов е роден на 22 февруари 1950 година в Тополовград. Работил е като 

редактор във вестници, като драматург и директор на Държавния куклен театър в 

Ямбол. Завършил е Пловдивския университет, специалност "Български език и 

литература". През 1981 година дебютира с белетристичния сборник "Пропукан асфалт", 

отличен с награда на празниците за дебютна литература "Южна пролет" в Хасково 

(1982). Романът му "Аутопия: другият път към ада" е сред петте нови български 

романа, номинирани в първото издание на конкурса на фондация "Вик" (2003). През 

2012 година в берлинското издателство "Дитрих" излиза трилогията му "Кукувича 

прежда". Носител е на националната литературна награда „Елиас Канети” (2014). 

 

 

 



Романът „Кукувича прежда“ съдържа три книги, първата от които – „Перпетуум 

мобиле“ – е публикувана от издателство „Христо Г. Данов“ през 1984 година. 

Сегашното издание е четвърто поред. Трите книги („Перпетуум мобиле“, „Кукувича 

прежда“ и „Сбъркана хроника“) са посветени на три от най-страшните за България 

години на ХХ век: 1923, 1924 и 1925. Събитията, разтърсили и разединили страната ни 

в този период, са проследени през призмата на случващото се в един малък 

провинциален град. Там се преплитат политически интриги и лични съдби, смесват се 

анархисти, разбойници, полиция, войска и объркани любови. 

 

07-МИ ОКТОМВРИ, СРЯДА 

18:00 ч.  

В Дом Канети, бул. Славянски 12, Австрийската библиотека „Елиас Канети“ и в 

Регионалната библиотека „Любен Каравелов“ в Русе, по същото време ще се 

проведе 9-тото издание на Нощта на литературата. 

В Нощта на литературата на всеки половин час известни русенски актьори четат откъси 

от книги на европейски автори в превод на български език. Това се случва 

едновременно в т.нар. „читателски гнезда“. Във всяко от гнездата се чете избран текст 

от една книга, а слушателите имат възможността да събира печати от „читателските 

гнезда“. В края на Нощта в 21,45 ч. в Дом Канети (бул. Славянски 12) всички, получили 

печати от трите гнезда, могат да спечелят подарък книга. 

 

08-МИ ОКТОМВРИ, ЧЕТВЪРТЪК, ДОМ КАНЕТИ 

18:00 ч. 

Полският културен институт ще представи документалната изложба 

„Съкровищата на Краков“ от Международния културен център в Краков 

Изложбата е своеобразен разказ за Краков – седалище на полските крале, някогашната 

столица на Полша, един от най-старите европейски университетски центрове, град на 

поети и артисти, важен метрополис в Централна Европа през средновековието. 

Изложбата представя 90 произведения на изкуството, архитектурни паметници и 

обекти на нематериалното културно наследство, свързани с града и значими поради 

културната им стойност, често с ранг на шедьоври. Изложбата е разделена на осем 

хронологични части: Началото (преди 989 г.), Принц и епископ (989–1257), Градът 

(1257–1493), Разцвет (1493–1655), Упадък (1655–1794), Духовна столица (1794–1918), 

Кратко столетие (1918–1989) и Eпилог (след 1989). Историята на Краков допълват още 

четири пана: Хълмът Вавел, Университетът, Еврейският Краков и Краковската 

идентичност.   

 



18:30 ч.  

Полският културен институт ще представи българските издания на три книги на 

Нобеловия лауреат за литература’2018 Олга Токарчук  -„Бегуни“, „Изгубена 

душа“, „Карай плуга си през костите на мъртвите“. 

 

10-ТИ ОКТОМВРИ, СЪБОТА в „Камерна зала“ на Драматичен театър 

16:00 ч.  

Андреас и Вивиан Хамбургер - Анализ на (не)възможните светове на киното - 

представяне на книгата „Филмова психоанализа“ и прожекция на филма 

„Паразит“/Модератори: проф. Пенка Ангелова, Детелина Каменова 

Вивиан Праматароф - Хамбургер е родена в България, където завършва медицина и 

специализира акушерство и гинекология. През 1988 г. заминава първоначално в ГДР, 

впоследствие се установява в гр. Мюнхен, където практикува по специалността си. 

През годините, заедно със своя съпруг проф. д-р Андреас Хамбургер се увлича по едно 

ново течение в културата - Кино и психоанализа. Психоанализата на Фройд и Киното 

на братя Люмиер тръгват заедно през 1895 г., за да се срещнат преди 15 - 20 г. в един 

проект на световноизвестния италиански режисьор Бернардо Бертолучи и Андреа 

Сабатини. 

Андреас Хамбургер работи в Международния психоаналитичен университет в Берлин. 

Той прави изследвания в областта на социалната травма, супервизията и филмовата 

психоанализа. Основната му методология е „Сценично-наративна микроанализа“. 

Текущи книги: Filmpsychoanalyse (2018) Trauma, Trust and Memory (Ed.) (2018) 

Supervision im Dialog (Co-Ed.) (2017) Resonanz, Rhythmus und Synchronisierung (Co-Ed. 

(2017). 

 

11-ТИ ОКТОМВРИ, НЕДЕЛЯ, ДОМ КАНЕТИ 

19:00 ч. 

Д-р Димана Иванова от Чешкия културен център в София ще представи чешката 

авторка Маркета Пилатова, която ще чете от романа си „Жълтите очи водят към 

дома“, преведен на български език в изд. „Персей“ (2017, превод от чешки език: 

Деница Дабижева). 

Авторката е съвременна чешка писателка, журналистка и преводачка. Пише книги за 

възрастни, но и за деца и повече от десет години работи в Латинска Америка, където 

преподава на деца с чешки корени. Книгите ѝ са преведени на десет езика.  

 



12-ТИ ОКТОМВРИ, ПОНЕДЕЛНИК, ДОМ КАНЕТИ 

18:00 ч. 

"Намерени и изгубени в превода" – среща разговор, организирана от МД „Елиас 

Канети“ и Съюза на преводачите в България. 

Участници в срещата от страна от Съюза ще бъдат: 

Невена Панова, и.д. главен редактор на списание и издателство „Панорама“ към СПБ, 

ще представи последния брой на списанието под надслов „Епохи, митове, фрагменти“, 

както и по-общо - мисията и продукцията на издателството. 

Сабина Павлова, филолог-лексикограф, заслужил член на Съюза на преводачите, ще 

представи книгата „Преводът - лица и маски“ (в три части) с автор Емил Басат. 

Емил Басат, който ще говори за своите пътувания в света на преводачите и ще 

отговаря на поставените от гостите и модериращата срещата проф. Ангелова. 

 

13-ТИ ОКТОМВРИ, ВТОРНИК, ДОМ КАНЕТИ 

19:00 ч. 

Започват Австрийските дни в литературния фестивал „Възможни светове“, с 

концерт на група "Мориц Вайс Клезмер Трио" 

MORITZ WEIß KLEZMER TRIO – Мориц Вайс (кларинет, бас кларинет, вокали), Ники 

Валтерсдорфер (китара, перкусии, вокали) и Максимилиан Кройцър (контрабас, 

вокали). Творят, представяйки свой аранжимент по музиката на Klezmer, допълвайки 

оригинала, преразказвайки го на прекрасен нов музикален език. Триото е създадено 

през 2015 г, и запълва вакуума между минало и настояще, включвайки разнообразни 

музикални форми и стилове от други епохи, като същевременно отдава нужното 

внимание и уважение към еврейската музикална традиция. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14-ТИ ОКТОМВРИ, СРЯДА, ДОМ КАНЕТИ 

14:30 ч.  

15-години Австрийска библиотека, среща с основателите. С участието на 

посолството на Република Австрия в София 

17:00 ч. 

Ѝозеф Винклер – „Градският писател на Калкута“/Модератор: проф. Пенка 

Ангелова 

Йозеф Винклер е роден в Камеринг, Каринтия. Израства във фермата на родителите си. 

Описва дома си като свят без език („sprachlose Welt“). От млад се чувства привлечен от 

езика като начин на себеизразяване. Той е обсебен от придобиването на книги (и по 

този начин език), лукс, който семейството му не може да си позволи. Осъзнава в ранна 

възраст (интелектуалната) класова разлика между синовете на фермерите и учителите. 

От 1973 до 1979 г. работи в администрацията на университета в Клагенфурт. През 1979 

г. печели награда Ingeborg-Bachmann с романа си „Menschenkind“; Заедно с 

последвалите го "Der Ackermann aus Kärnten" и "Mutterssprache", този роман формира 

трилогията "Das wilde Kärnten" (Дивата Каринтия). През 2008 г. получава престижната 

награда „Георг Бюхнер“. В по-късните си произведения той се обръща към критика на 

католицизма, Гробище на дивите портокали и многократно и непрекъснато към 

съвременната австрийска проблематика. "Разярените ангели" (2011), „Сбогом на мама и 

татко“ (2015), „Винету, Абел и аз“ (2014). „С книгите си за Индия „Домра“ (1996) и 

поредицата за Калкута (2010-2019) Йозеф Винклер предлага един нов поглед върху и 

нов прочит на тази необятна страна. 

В „Градският писател на Калкута“ според Мартин Кемпхен, Винклер не цели да 

разбере Калкута. Вместо това той се концентрира върху отвратителните, откровено 

жестоки, нечовешки и презиращи животните места, белязани със смърт, разпад и 

осакатяване. В Калкута това са Нимтала, място за кремация на Ганг, храмът Кали и 

голямата пазарна зала на Новия пазар. Там всеки ден той наблюдава как се 

обезглавяват козите, колят се пилета, които в последен предсмъртен опит потрепват и 

крещят, кучета които гризат трупове, а хората – те са единни в безразличието си към 

тези гледки. 

Неговите записки се вместват в три тома през годините. В сегашната книга, както 

самият Винклер пише, показва „снимки“ и „истории“ в Калкута. Неговите бележки са 

последователни снимки, снимани на момента, трезво и без емоции, без преценка. 

Разкриването на религиозен или социален контекст и човешки мотиви, тълкуването на 

видяното и по този начин релативирането му не е негова грижа. Важно е само 

изумителното умение на този европеец да не извръща поглед от нещата, които всеки 

друг не би желал да види.  

 



 

18:00 ч. 

Момчил Михайлов – Момо ще представи своя проект "Хонг Конг, до скоро" 

Вълнуваща аудио-визуална разходка из Хонг Конг - един доскоро възможен свят, който 

сочен като пример за икономическа система, днес е обречен да се върне назад във 

време, което ние в България добре познаваме. 

След събитието авторът М. Михайлов ще може да отговори на въпроси. 

 

15-ТИ ОКТОМВРИ, ЧЕТВЪРТЪК, ДОМ КАНЕТИ 

18:00 ч. 

Димитър Ангелов - Представяне на превода на книгата на Илия Троянов и Томас 

Гебауер „Помощ? Помощ!“ 

19:00 ч. 

Явор Цанев – ще представи сборник с разкази „ГРОБ СЪМ“  

Явор Цанев е роден през 1971 г. в град Русе. Завършил е „Книгоразпространение” – 

Колеж по библиотечно дело – София; „Библиотечно-информационни дейности” – 

Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” и „Медии и реклама” – 

Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”.  

До 2009 г. работи в Регионална библиотека “Л. Каравелов” – Русе на различни 

длъжности. Собственик е на издателство „Гаяна“. От 2012 г. издава периодичното 

издание за фантастика, фентъзи, крими и разкази на ужаса “Дракус”. Заемал е призови 

места в конкурси за проза. Между многобройните му награди са Специалната награда 

за разказ до 1000 думи на името на Агоп Мелконян (за разказа „Селцето”), 2013; 

Наградата „Светлоструй” за проза (за сборника „Вино за мъртвите”); „Home, sweet 

home!” – разкази (2015); „Целунат от Бога“ – разкази (2018), “Злостории” – детски 

хорър роман (2018) и много други. 

 

 

 

 

 

 



16-ТИ ОКТОМВРИ, ПЕТЪК, АВСТРИЙСКА БИБЛИОТЕКА 

16:00 ч. 

Здравка Евтимова – ще представи „Юлски разкази“/ Модератор: проф. Пенка 

Ангелова 

Здравка Евтимова е българска писателка, родена в Перник през 1959 г. Завършва 

английска филология в Университета „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново. 

Нейни разкази са издавани в 32 страни на света. Живее в Перник, България. Говори и 

пише на български, английски, френски, немски и руски език.През 2015 г. разказът на 

Здравка Евтимова „Кръв от къртица“ беше включен в учебниците по английски език за 

гимназиалния курс в Дания; от януари 2019 г. същият разказ е включен в учебник за 

преподаване на знания по литература за прогимназиите в САЩ – 8-и клас. 

Разказът на Здравка Евтимова „Seldom“ („Рядко“) е включен в антологията „Best 

European Fiction 2015“ („Най-добра европейска проза 2015 г.“) на издателство Dalkey 

Archive Press, САЩ, 2015. Разказът „Твоят ред е“ е един от десетте наградени в 

световния конкурс за къс разказ на тема „Утопия 2005“ в град Нант, Франция. Този 

разказ е включен в антологията „Утопия 2005 – Десет писатели от цял свят“.Разказът ѝ 

„Васил“ е един от десетте, спечелили в конкурса за къс разказ от цял свят на радио 

BBC, Лондон за 2005 г. Авторката е носител на множество отличия и награди. 

"Юлски разкази" излиза през 2017 г., издава го "Жанет 45" и печели наградата "Най 

четена книга от български и чуждестранни автори в Столичната градска библиотека. 

Книгата съдържа 35 разказа. 


