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сВетлана 
мИхайлоВа, ВръзкИ 
с оБщестВеността 
В музей „дом на 

хумора И сатИрата” 

	 Музеят	 на	 хумора	 и	
сатирата	 представя	 „Ах,	
това	 Вариете”	 -	 онлайн	
архив,	 посветен	 на	 Екс-
перименталния	 сатиричен	

вариететен	 театър	 в	
Габрово.
	 Вариететният	 те-
атър	в	Габрово	е	ем-
блематична	 институ-
ция,	съществувала	в	
периода	 1985	 -	 1999	
година	 под	 един	
покрив	 с	 Дома	 на	
хумора	 и	 сатирата.	
Габровци	с	умиление	
си	 спомнят	 за	 уют-
ните	 вечери,	 прека-
рани	в	характерната	
барова	 атмосфера	
сред	 талантливи	 ак-
тьори,	бляскави	кос-
тюми,	танци	и	музи-
ка.	
	 Изложбата	 дава	
възможност	 на	 пуб-
ликата	 да	 проследи	
подробно	 историята	
на	 театъра,	 да	 по-
лучи	 информация	

за	 всяка	 играна	 пиеса	 и	
да	 се	 срещне	 отново	 с	
главните	герои	в	тази	как-
то	 красива,	 така	 и	малко	
тъжна	приказка.	Много	от	
тези	 герои	 -	 в	 наши	 дни	
вече	 утвърдени	 актьори,	
режисьори,	 хореографи	 и	
музиканти	 -	 са	 започнали	
кариерата	 си	 именно	 във	
Вариетето,	 както	 галено	

наричат	театъра	габровци.	
	 Сред	 художествените	
ръководители	 на	 театъ-
ра	 са	 именити	 личности	
като	 Николай	 Николаев,	
Вили	Цанков,	Сотир	Май-
ноловски	 и	 Николай	 Ге-
оргиев,	 а	 актьорския	 си	
прощъпулник	 на	 фамоз-
ната	въртяща	се	сцена	са	
направили	 Деница	 Шопо-
ва,	Николай	Кипчев,	Нона	
Йотова,	 Къци	 Вапцаров,	
Пепа	Попзлатева,	Тео	Ел-
мазов.	От	 по-младото	 по-
коление	 артисти,	 играли	
във	 Вариетето,	 са	 Орлин	
Павлов,	Йоана	Захариева	
и	 Стефан	А.	Щерев,	 а	 на	
гастрол	 са	 идвали	 звез-
ди	като	ВГ	 „Трик”,	Никола	
Анастасов,	 Камелия	Тодо-
рова,	 Стефан	 Мавродиев	
и	много	други.
	 Онлайн	архивът	е	съз-

даден	 под	 формата	 на	
достъпен	 и	 лесен	 за	 на-
вигация	уебсайт.	В	раздел	
Хронология	 са	 набеляза-
ни	 ключови	 моменти	 от	
историята	 на	 театъра;	 в	
раздел	 Пиеси	 се	 нами-
рат	 всички	 играни	 пред-
ставления	 и	 там	 можете	
да	 гледате	 автентични	 те-
хни	 видеозаписи.	 Раздел	

Лица	среща	с	хората,	ра-
ботили	 в	 театъра,	 и	 съ-
държа	снимки,	биографии,	
изиграни	 пиеси	 и	 видео	
интервюта.	 Освен	 това	 в	
сайта	ще	откриете	и	 хро-
нологично	 подредени	 от-
зиви	 от	 пресата,	 както	 и	
галерия	 от	 снимки	 -	 пред	
и	зад	кулисите.
	 Архивът	е	достъпен	на	
http://variete.humorhouse.
bg/.
	 Музеят	 на	 хумора	 и	
сатирата	 благодари	 сър-
дечно	на	Държавен	архив	
-	 Габрово	 и	 Регионална	
библиотека	„Априлов	-	Па-
лаузов”	 за	 оказаната	 по-
мощ	 при	 събирането	 на	
архивни	материали.
	 Този	 проект	 е	 реали-
зиран	с	финансовата	под-
крепа	 на	 Министерството	
на	културата.

„Ах, товà Вàриете” 
- онлàйн àрхив нà 
Екñпериментàлен ñàтиричен 
вàриететен теàтър - Гàáрово


