
Fuck You, Eu.ro.Pa 

 
 

Сценография/костюми: Ойстершулте 

Fuck You, Eu.ro.Pa! тематизира конфликта на една „млада жена” с постсоциалистическата 

реалност, загубата на чувството за социализация и идентичност от времето на социализма 

(„родина”), както и детински наивните надежди, насочени към Европа, които носят 

обещанието за един по-добър живот чрез европейската консуматорска реалност. Това ли е 

прозорецът към Европа? По този начин „младата жена” се обръща към баща си и към 

поколението на родителите, припомня си социалистическите „герои” от училищните 

години, примерите и идеалите на един обществен ред, който е бил значим за живота и 

идентичността, но намира разрухата си в реално съществуващия социализъм. 

 
 

27.05.2009 – семинар – “Съвременна молдовска драматургия – Николета 

Есиненку и “Fuck you, eu.ro.pa”, водещ доц.Снежина Петрова, Център за култура 

и дебат “Червената къща”; 

 

29.05.2009 – семинар – “Съвременна молдовска драматургия – Николета 

Есиненку и “Fuck you, eu.ro.pa”, водещ доц.Снежина Петрова, Център за култура 

и дебат “Червената къща”; 

 

30.05.2009 – семинар – “Съвременна молдовска драматургия – Николета 

Есиненку и “Fuck you, eu.ro.pa”, водещ доц.Снежина Петрова, Център за култура 

и дебат “Червената къща”; 

 

31.05.2009 – семинар – “Съвременна молдовска драматургия – Николета 

Есиненку и “Fuck you, eu.ro.pa”, водещ доц.Снежина Петрова, Център за култура 

и дебат “Червената къща”; 

 

 

30.05.2009 – семинар “Немски свободен театър, Йохана Нидермюлер”, водещ 

доц.Снежина Петрова, лектор Йохана Нидермюлер, Център за култура и дебат 

“Червената къща”. 



Йохана Нидермюлер представя TART Production – група за независим театър, член на 

Съюза на свободните театри в Германия. Как функционират подобни организации, как се 

набират средства за свободни проекти в Германия, каква е политиката на държавата в това 

отношение и какви са възможностите за сътрудничество с подобни организации в 

България – на всички тези въпроси отговаря Йохана Ниармюлер от Щутгарт. 

 
 
 

 

27.05.2010 – семинар - работна среща „Свободен театър и културна политика”,  

ТР”СФУМАТО”; представяне дейността на Асоциацията за свободен театър и техните 

предложенията към Министерство на културата и Софийска община; участници – 

директори и представители на независими трупи в България; гост – директора на 

Асоциацията на свободните театри в Германия; 

 
 

 

 

 


