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Станислав Генадиев и Виолета Витанова завършват Националното училище за танцово изкуство в София. Танцуват в швейцарската трупа „Линга“ (Linga), 

участват в спектаклите „Станция „Астапово“ и „Станция „Елабуга“ с режисьор Маргарита Младенова и Иван Добчев в Театралната работилница „Сфумато“, 

София. В качеството си на танцьори работят и си сътрудничат с хореографи от Швейцария и Испания. От 2007 г. участват  като танцьори и хореографи в Проект 

„Кинестетик“ (Kinesthetic Project), като общата им работа започва още през 2006 г., докато Станислав танцува в „Линга“. Първият им успешен спектакъл се казва 

„Imago“ (2006 г.), за който получават и първия в историята на наградите на Съюза на артистите в България „Икар“ за дебют за танцов спектакъл. През 2013 г. 

печелят Икар за танцов спектакъл за хореографията на „Мишеловката“ в „Хамлет“ с режисьор Явор Гърдев. Станислав Геандиев е удостоен с грамота от 

Министъра на културата на Република България по случай 24 май – Деня  на българската просвета и култура и на славянската писменост (2013 г.)  

Проектите им включват: „Homeopathos“ (2006 г.), „25.03“ (2007 г.), „Void“ (2008 г.), „Калигула“ – постановка на Явор Гърдев в Драматичен театър „Стоян 

Бъчваров“ – Варна, в която те са хореографи (2008 г.), „Reverb“ (2009 г.), „Ductus“ (2009 г.), „Abduction“ (2009 г.), „(Re)flexible“ (2010 г.), „Back[up]“ (2011 г.), 

„Tri3avisim“ (2012 г.), „Нощна пеперуда“ – постановка на Явор Гърдев в Народния театър „Иван Вазов“ – София, в която са хореографи (2012 г.), „Хамлет“ – 

спектакъл на Явор Гърдев в Народния театър „Иван Вазов“ – София, в която са хореографи и актьори (2012 г.), „2Replicate“ (2013 г.). 

На  26 март 2012 г. в Центъра за култура и дебат „Червената къща“ се състои премиерата на Третото издание на Проекта за съвременен танц и пърформанс 

„Tri3avisim 2012“, като за трети пореден път инициативата на Гилдията за съвременни сценични изкуства към Съюза на артистите в България обединява 

професионални творци в сферата на съвременния танц, пърформанса и инсталацията между двете крайности Независимото и Зависимото. 



 

Фотограф: Михаил Георгиев 

Вляво: пърформанс-инсталация „Zoom in“, автори – Виолета Витанова, Станислав Генадиев, Венелин Шурелов, в изпълнение на Виолета Витанова, техническо 

осъществяване – Борислав Тонев, видео – Дилян Бакалски, звук – Станислав Генадиев. Вдясно: интерактивен танцов пърформанс „Cadaver“ – концепция, визия, 

хардуер, софтуер – Мартин Пенев, хореография и изпълнение – Станислав Генадиев. 

 http://vimeo.com/40467711 и http://vimeo.com/37254880. 

  



„Back][Up“ 

 

Фотограф: Хуберт Моленда 

Премиера – 2011 г., Танцкартие, Виена, Австрия 

Автори – Станислав Генадиев и Виолета Витанова 

Участва – Виолета Витанова 

„Back][Up“ е буквално опит да се хвърли светлина върху най-невидимата част от човешкото тяло – гърбът, и в анатомичен, и в психологичен смисъл. През 

представянето в движение на конкретните скулптурни и визуални качества на гърба Виолета Витанова изследва фрагметарните му граници и възможността за 

отчуждение. По своеобразен начин гърбът се превръща в Другия от нашето тяло. Пърформънсът на Виолета Витанова в съавторство със Станислав Генадиев е 

представен в рамките на инсталацията „Lumen“ на Щефани Вилхелм. 

Копродукция на CCA Ujazdowski Castle: a-i-r laboratory, Варшава, Полша. 

http://www.facebook.com/groups/101949769933222/#!/video/video.php?v=501061744089 



 

„ABDUCTION“ 

Физически театър по интервюто на Кристиян Брьосер (Австрия) с Халид Ел-Масри (Германия, от ливански произход) и други произведения (2006 г.) 

Премиера – 2009 г., София 

Автор – Младен Алексиев 

С участието на Виолета Витанова, Елена Димитрова, Станислав Генадиев и Христо Петков 

Спектакълът проследява случаите на „необичайно освобождаване на задържани хора“ и „интензивни форми на изследване“, използвани през последните години 

от ФБР по отношение на граждани от арабски произход, задържани по случайност с подозрението, че са участвали в актове на тероризъм. И въпреки че е 

вдъхновено от интервюта и документи на отделни идентични случаи на задържане пърформансът не цитира или коментира буквално конкретни факти. 

Основната цел на спектакъла е да просмуче трансцеденталната физическа чувствителност на задържания и да я впрегне в извличането на нови кодове на 

общуване, в намирането на алтернативен подход към междучовешкото общуване, целящо се към демократичен ред. 

С финансовото съдействие на Столична община, Програма „Култура“, Фондация „Етюд“, Организацията за съвременно алтернативно изкуство и култура 

„36 маймуни“. 

 

  
 



 

Фотограф: Калин Николов 

 

  



„Reverb“ 

Премиера – 2009 г., София 

Идея – Мирослав Йорданов 

Хореография – Станислав Генадиев и Виолета Витанова 

С участието на Асен Наков, Ангелина Гаврилова, Александра Савова, Даниела Иванова, Кристин Енков, Теодора Друмева, Теодора Стефанова, Валери 

Миленков, Иван Иванов и Леандър Жиан 

Музика – Емилян Гацов – Елби  

Костюми – Мирослав Йорданов 

В този проект Тялото-рана търси образността си чрез танц. Тялото-рана е тялото в криза, състоянието, в което хората откриват зоната на телесното и размиват 

устоите си, сведени до същности, в които резонира светът, преповторил се във всички тях. Самозаразяват се с движение, което създава безспирна акустика на 

повърхностите на тези тела. Оттам се завръща ехото на огромни тела – тела без начало и край, телата, от които човекът е бил прогонен. 

В сътрудночество с Балет „Арабеск“. 

http://vbox7.com/play:50f6a836 

   

Фотограф: Йосиф Астурков 



„В „Reverb“ наблюдаваме типичните за Станислав и Виолета математически построени геометрични фигури на движението на танцьорите. Бунтарският дух на 

техния стил не остава незабелязан, тъй като постоянно разрушава общата фигура с различен елемент, който, отделен с ново движение от останалите, фокусира 

върху развитието на хореографията. Не е трудно да оставим въображението си да се вихри измежду безкрайните асоциации, които танцът събужда. И именно 

тази картинност е вероятно най-очароващата страна от тяхната работа.“ 

Programata.bg 

 

  



„Ductus“ 

или Как се яздят умрели коне 

Премиера – 2009 г., София 

Идея – Мирослав Йорданов 

Хореограф – Станислав Генадиев 

Асистент-хореограф – Виолета Витанова 

С участието на Асен Наков 

Сценография и костюми – Мирослав Йорданов 

„Ductus“ ни представя осмислената идея за човешкото тяло в процеса до компонентен разпад, до конкретни функции,  търсене на нови асоциации, в създаването 

на ново убежище за желанията. Въпреки механичното естество на движението, двете неспокойни тела се сплитат със силно желание и произвеждат нов 

организъм, странен физически комплекс, който вече не е тяло на човек или на кон. Процес, започнал в състояние на крайно отдаване в маниакалността на 

обезличаването, заменящо постепенно реалността с неестественото единение. 

С любезното съдействие на Балет „Арабеск“. 

http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=63343234 



  

„Пластиката на Асен Наков е впечатляваща, силно въздействаща. Става дума за напълно съвременен спектакъл, но за мен е ясна и връзката с народната култура 

в добрия смисъл на думата. Разцъфва като цвете от земята.“ 

Валерия Федотова, доктор по история на изкуството, Русия. 

 

  



„Void“ 

 

Премиера – 2008 г., София 

Идея – Мирослав Йорданова 

Хореография – Виолета Витанова, Станислав Генадиев 

С участието на Виолета Витанова, Станислав Генадиев, Владимир Кръстев 

Видео – Владимир Славов, Петър Петров, Мирослав Йорданов 

Музика – Юри Бонджуков 

Фотограф – AshiTa 

 

Премиерата на „Void“ е през април 2008 г. Силно впечатлени и единодушни в положителната си оценка, публиката и медиите доказват едно – че този спектакъл 

е събитието на годината в областта на съвременния танц в България. Част от критиката го описва като неподправен, дори студен танц, „Void“ е динамичен 

спектакъл със силно провокираща енергия. 

Представен успешно на Фестивала за съвременен танц „Антистатик“ в София, на Международния театрален фестивал „Варненско лято“, на Международния 

фестивал за съвременен танц „13 Масданса“ на Канарските острови и на Фестивала „София Денс Уийк“. 

С любезната подкрепа на Балет „Арабеск“, Силвия Томова, Валентин Йорданов, Castrol и МотоБул. 

http://www.youtube.com/watch?v=S2XPPECc2V8&feature=channel 



  

„Спектакълът „Void“ с основание може да се разглежда като танцовото събитие за миналата година. Той поставя още по-високо летвата и от „Imago“... 

Танцуването във „Void“ е механично и енергично. Движенията са геометрични. Студен спектакъл. Чист танц в изпълнение на професионалисти, обучени в 

чужбина.“ 

Capital Light 

 

„Много харесвам спектакъла „Void“. Намирам, че използването на светлината и на телата подсилва драматичността на спектакъла. Изпълнението е 

изключително, съчетано с някои невероятни движения, които приковават вниманието на публиката. Лаконично, но много добро.“ 

Тони Бъкби, директор на Британския съвет в София 

 

„За мен спектакълът „Void“ е изключително интересен. Нистина удивителен. Напълно съвременен. Специален начин на движение. Да не споменаваме колко 

добре са обучени и как изглеждат!“ 

Мойца Юг, Бънкър Продъкшънс, Фестивал „Млади Леви“, програмен координатор на Стара Електрарна, Словения. 



 

 



„Калигула“ 

от Албер Камю 

Премиера – 2008 г., Варна 

Сценична версия и режисура – Явор Гърдев 

Сценография и костюми – Никола Тороманов 

Музика – Калин Николов 

Хореография – Станислав Генадиев и Виолета Витанова 

С участието на Димо Алексиев, Даниела Викторова, Стоян Радев, Никола Мутафов, Симеон Лютаков, Владислав Виолинов, Пламен Димитров, Гергана 

Христова, Росица Дичева, Гергана Арнаудова 

 

Явор Гърдев е представител на новата вълна театрални режисьори, които определят съвременния театър в България. Поставя на сцена, но също така и работи по 

интердисциплинарни проекти – видео и арт пърформанси, радио пиеси. През 2008 г. излиза и дебютният му филм „Дзифт“, получил множество национални и 

международни награди. 

В творбите си често се занимава с проблемите на политическата власт, със субектите на тази власт и как те влияят на обществото. Работата му е белязана от 

радикален и неконвенционален подход, в който използването на театралното пространство и съставянето на връзката между сцена и публика са от особена 

важност. Работи в тясно сътрудничество със сценографа Никола Тороманов. Това важи и за постановката му на „Калигула“ от Албер Камю, съвместна 

продукция на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“, Варна, и Театърът „La Rose des Vents“, Лил, Франция. 

Провокативаната пиеса на Камю се основава на размирните години от управлението на известния тиранин Калигула в Древен Рим. Написана през 1938 г., 

пиесата се разглежда днес като модерна класика и като една от знаковите в екзистенциализма в театъра. За режисьора Явор Гърдев историята на управлението на 

ексцентричния и жесток император е всъщност история на „свръхсамоубийството“, в което човешкият живот се превръща в произведение на изкуството. 

Спектакълът впечатляващо съчетава силен драматизъм с визуална и физическа пластичност, като превръща сцената във форум на отчаяна и същевременно 

иронична политическа и екзистенциална дискусия. 

http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=63341187 



 

„Моментът, в който Калигула танцува, е превъзходен. Убеден съм, че ще го помня дълго.“ 

Мацей Новак, Директор на Театралния институт, Варшава, Полша 



 

Фотограф: Симеон Лютаков 

 



„25.03“ 

Премиера – 2007 г., София 

Идея – Виолета Витанова, Станислав Генадиев 

Хореография – Виолета Витанова, Станислав Генадиев 

Участват – Асен Наков, Даниела Георгиева, Теодора Стефанова 

Сценография и костюми – Огняна Серафимова-Пенева и Мирослав Йорданов 

Музика – Георги Арнаудов 

 

 

„02.03“ 

Спокоен съм. 

Спокоен съм, защото съм отчаян. 

 

„25.03“ 

Спокоен съм,спокоен – саван се е разстлал връз душата ми, невидима ръка ме тласка и груб чужд глас говори и заповядва вътре в мен... 

...Иде ми да избягам и да се скрия в дън горите, да легна на земята и да  оставя сълзите си да се стичат, да се стичат за Теб, на която беше писано да ме познаеш... 

Никос Казандзакис, „Змия и Лилия“ 

„25.03“ е създаден специално за Международния конкурс „Маргарита Арнаудова“ на Балет „Арабеск“. Печели Наградата на Международното жури, както и 

наградите за Оригинална идея и за Оригинален танцов език. 

С любезното съдействие на Балет „Арабеск“. 



 

„Танцовият спектакъл „25.03“ ме удуви с високото си ниво на артистизъм и език на тялото. Наблюдавах първокачествени танц и движения, които разказваха. 

Спектакълът наистина ми хареса.“ 

Щефан Шмидке, драматург и куратор на Wiener Festwochen, Виена, Австрия 



 

„Спектакълът „25.03“ започва с малко чудо. Двама танцьори се бяха вкопчили един в друг без това да се вижда от публиката – това беше изключително силен 

момент за мен. Намирам спектакъла за фантастичен. Много ми харесаха движенията, ситуациите и цялостната картина. Отпускащата музика ни помага да 

възприемаме леко хореографията, а тя да се развива естествено.“ 

Петър Христов, театрален критик, Карловски университет, Прага, Чехия 

 

„25.03“ е напълно синтетичен пърформанс – музика, хореография, сценография, и като цяло, и поотделно, са съвършени. Това води до завършен музикален и 

хореографски пърформанс, съчетаващ невероятна пластика и известна загадъчност...“ 

Валерия Федотова, доктор по история на изкуството, Русия 



 

Фотограф: Костадин Чернев 



 

„Imago“ 

Премиера – 2006 г. 

Идея – Виолета Витанова и Станислав Генадиев 

Хореография – Виолета Витанова и Станислав Генадиев 

Участват – Виолета Витанова, Елена Господинова, Станислав Генадиев, Кире Гьоревски 

Сценография и костюми – Огняна Серафимова-Пенева 

Музика – Филип Търновски 

Цигулка и блок-флейта – Виктор Вълков 

Монтаж – Васил Стоилов 

Фотограф – AshiTa 

Имаго се нарича последната фаза от развитието на насекомите. Също така е термин, използван от Карл Юнг, описващ начина, по който човек пресъздава 

личността си през изображения от колективното несъзнавано. 

В „Imago“ телата, боята, танцът, анимацията, оригиналната електронна музика и мощната хореография се вплитат в интригуващ пърформанс. Освен че е дебют, 

спектакълът моментално се обявява за едно от най-интересните нови проявления на съвременен танц, печели второ място на Националния конкурс за 

съвременна хореография, организиран от Фондация „Хюмартс“. Скоро след това „Imago“ привлече вниманието на театралната гилдия и през 2007 г. е удостоен с 

„Икар“ за дебют, като наградата се връчва за първи път за танцов проект. 

Спектакълът е осъществен със съдействието на Фонда за подпомагане на дебютни проекти/Фонд за национална култура, Швейцарската програма за култура 

„Прохелвеция“ – България, Института „Гьоте“ – София, Фондация „Cult.bg“, Цветана Векова и Павлина Жекова. 

http://vbox7.com/play:78dfea48 



 

„Те са много съвременни и това е ясно за всеки, който е гледал техния спектакъл „Imago“... Провокативният и оригинален спектакъл съзнателно остава настрана 

от грандиозния танцов стил и по-скоро стои затворен в личното преживяване, нещо, което е труднопостижимо дори за по-възрастни хореографи.“ 

Списание „1“ 



„Строителният материал на спектаклите на Генадиев и Витанова е повторението, развиването и поправянето, стилизирани движения на тялото, подчинени на 

неспирна линейна структура. В този смисъл структурата на техните спектакли се доближава до структурата на класическата музика. Създават силно наситени, 

затворени цикли, зараждащи се от началото на спектакъла и умиращи в края му. Създават самостоятелно референтен свят, захранващ се от собственото си 

напрежение, разпростряно върху свърхинтензивен период от време. Отличително качество на тяхната работа е употребата на метафорични изображения и липса 

на пряк контакт с публиката. Също характерна е употребата на празни пространства, оскъден костюм и неналичието на декор...“ 

Откъс от лекцията „Съвремена танцова сцена в България“ на Ани Васева в рамките на Nomad Dance Academy 2009 г., София 

  



 


