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Форма
опису проекту та кошторису
витрат, необхідних для його реалізації
Проект: Месія. ДіОніс.
Найменування інституту громадянського суспільства: Молодіжна театральна
компанія Доллмен
1. Анотація
Створення міжнародного театрального проекту в жанрі «site specific» і його реалізація
в Україні, Німеччині та Австрії. Українська театральна компанія Доллмен і
міжнародна команда акторів, хореографів, музикантів буде створювати театральний
проект на межі вистави / опери / перформансу в процесі роботи з локальними
артистами «на місці». Базовий склад артистів і музикантів проекту буде взаємодіяти з
артистами країн-учасниць, що дозволить створити театральний «site specific» проект і
побудувати нові зв'язки між артистами і культурними інституціями різних країн,
обмінятися досвідом і заявити про український театр.
Проект ділиться на три етапи розвитку: Український – прем’єра вистави у Києві і
Одесі; Австрійський – з прем’єрою у Відні; Німецький – з прем’єрою у Дрездені.
В основу театрального проекту буде взято матеріал п'єси Евріпіда «Вакханки» - міфу
про Діоніса в актуальній інтерпретації про прибуття Месії «відновлювача віри».
Історія юного бога DieOnysus, втіленого в наступному витку еволюції - штучному
інтелекті. Cтав самостійною особою він спробував змінити усталені правила
укоріненого капіталістичного світу через впровадження в уми глобальної мережі.
Театральне втілення його погляду на світ на межі перехідної стадії, коли особистість
повністю не перейшла у віртуальний світ, але функціонувати без нього вже практично
неможливо.
Поєднання цифрового світа мистецтва з живою драматичною грою актора, сучасної
хореографії, фольклорної та техно музики втіляться в художнє висловлювання, що
підводить до осмислення змін, які відбуваються сьогодні з свідомістю людини.
Театр намагається відвоювати глядача у нових способів комунікації, таких як:
телевізор, інтернет, віртуальна реальність. Тема постійного тиску медіа на нашу
свідомість, деструктуризація, підміна реальності і спроба перенесення реальному
житті людини у віртуальний умовний світ стає гостріше з кожним роком. Так, даний
проект не тільки підніме цю тему в театральному жанрі, а й максимально реалізує її
розуміння через популярні сьогодні драматичні, музичні та стилістичні елементи, що
може розширити діалог з різними соціальними аудиторіями, і донести важливість
проблеми.
Проект «Месія. ДіОніс» також буде серйозною базою, відправною точкою
комунікації безлічі артистів і інституцій за рахунок формату site specific. Ми віримо,
що це стане серйозним внеском в розвиток конкурентоспроможної культурного
середовища Києва. Дана концепція не нова на міжнародній театральній арені, але
новаторська для України. Світова практика сучасного театру передбачає постійну
коллаборатівного форму як спосіб пізнання і збагачення особистого досвіду і досвіду
цілих інституцій. З огляду на проблематику законсервованості системи театральних
структур і театральної освіти в Україні, активний обмін, можливо, є одним з найбільш
результативних способів її вирішення.

Заходи якими будуть досягнені цілі проекту:
• Проведення низки відкритих зібрань креатвною групою у м. Києві для
обговорення основної концепції проекту та подальшого його організації
• Проведення відкритих майстер класів та лекцій кураторами проекту (Україна,
Австрія, Німеччина) у м. Києві для ознайомлення Київської (і не тільки) аудиторії
з новими проявами сучасного мистецтва
• Набір у перформативну школу акторів, танцівників, співаків з педагогами з країн
учасників проекту для подальшого репетиційного періоду проекта
• Київський репетиційний період з усіма учасниками проекта
• Допрем’єрний показ проекту “прес показ” з залученням київських ЗМІ
• Міжнародна прем’єра проекту у м. Києві з залученням ЗМІ та розширеної цільвої
аудиторії
• Проведення відкритого зібрання креатвною групою у м. Києві для обговорення
проблем виявлених під час проекту та їх подолання у наступній реалізації проекту
у Австрії та Німеччині
2. Загальна інформація:
Доллмен – київська незалежна театральна компанія міжнародного зразка, заснована
режисером, актором, сценографом, продюсером Дмитром Костюминським у 2014
році. За чотири роки існування компанія створила і організувала проекти
українського і міжнародного формату які мали успіх у Україні, Швейцарії, Австрії,
Естонії.
Головна мета – організація роботи зі створення сучасного культурного продукту,
об’єднання світових практик в одному просторі, формування нового й
альтернативного, презентація проектів із виходом на міжнародний рівень. Таким
чином стимулюючи розвиток української культури.
Кадрове забезпечення компанії становить команда з 7 професіоналів, які працюють у
культурній сфері в якості фрілансерів. Грантова підтримка компанії відбувається
тільки на реалізацію проектів, у між проектний період команда однодумців існує за
рахунок власної ініціативи (внесків).
Основна структура, структура керівних органів та кількісний склад організації:
1. Голова организації, креативний продюсер, режисер, сценограф – Дмитро
Костюминський
2. Продюсер, адміністративний директор, пр-менеджер – Катерина Ростовцева
3. Експерт з міжнародних зв’язків – Ізольда Маткей
4. Хореограф – Валентин Цзин
5. Композитор – Олексій Ретинський
6. Виготовлення візуального контенту – Олексій Тищенко
7. Технічний директор – Артем Шургальський
За чотири роки існування компанія виробила і організувала проекти українського і
міжнародного формату які мали успіх у Швейцарії, Австрії, Естонії, Україні. Такі як:
“Іфігенія. Апофеоз”, “Іфігенія в Тавриді. Наречена для терориста”, “Гамлет.
Вавилон”, “Прекрасне”, “Онегін”, “Пристрасті за Ідіотом”, “Гессе. Притчі” та інше.
Компанія постійно розвивається і знайомить українську публіку з нестандартним,
інноваційним сучасним мистецтвом.

Копродукції з такими компаніями: Korpus Animus Switzerland, Department of Cultural
Affairs of the City of Geneva, Geneva DIP, Loterie Romande, Göhner Foundation Fund
sponsorship SIG, Intermittent Fund, SIS Migros, Culture Percentage Embassy in
Switzerland Ukraine, Rinat Akhmetov`s Cultural Fund, Center of the Ukrainian Inventions
Austria, Embassy of Austria in Ukraine, Embassy of Ukraine in the Republic of Austria,
TEO Theatrical Space Ukraine Odessa, GogolFest, Theatre On Pechersk Ukraine Kiev,
Wild Theatre Ukraine Kiev, Tenpoint, Ukraine; BLCKBOX Ukraine, Dovzhenko Film
Studio, Dovzhenko Centre, Ukraine, CCA DIYA Ukraine, Euroshow Ukraine, CCA
“DAKH” Ukraine, MY Production, Ukraine etc.
За чотири роки діяльності компнія освоїла близько 3,5 млн. гривень власних,
грантових та благодійних коштів на реалізацію культурних проектів.
3. Опис програми:
- проблема, на вирішення якої створено проект, які шляхи і методи вирішення
проблеми передбачаються проектом?:
Сьогодні український театральний світ знаходиться в процесі стагнації. Для більшості
української театральної публіки актуальний сучасний театр це лише репертуарні
вистави, які граються в основних українських державних театрах, і які добровільно
відмовились брати на себе роль сучасного мистецтва. Більшість з публіки навіть не
замислюються над тим, що театр може бути іншим - сучасним та актуальним.
Можливо, що єдине живе сучасне мистецтво - це театр, тому що воно існує тільки
зараз, в даний проміжок часу, в даній моментальній реакції на те, що відбувається в
сучасному світі. Проблематика закладена глибоко в системі театральної освіти, через
дефіцит молодих театральних режисерів, професіоналів в сценарному,
сценографічному мистецтві це все призводить до суперечок про існування сучасного
театру в Україні загалом. В місцевому контексті дуже не вистачає альтернативних
форматів, альтернативних театрів, які дають глядачу більшу свободу для творчого
пошуку, виховання та формування діалогу з різноманітними соціальними
аудиторіями. Альтернативні театральні рухи в Україні, можна перерахувати на
пальцях однієї руки, а для розвитку необхідна кoнкуренція для заявки культурного
українського контексту для міжнародної публіки. Поєднання українського фольклору
з музичними концепціями сучасних музичних направлень, драматичної гри акторів
декількох європейських театральних шкіл та художнє освоєння сучасних
технологічних засобів, осмислення змін, які вони вносять в громадську свідомість
людини - це все стане причиною звернення уваги і формування зацікавленості до
концептуальної форми театру. Театр – це єдине місце в сучасному світі, де люди ще
знаходяться в стані неформального спілкування. Глядачі — це неформальна
спільнота, яку цікаво порівняти з суспільством сьогодення, тому що більшість
суспільних інститутів дискредитовані. Театр — це унікальний суспільний інститут,
який намагається відвоювати глядача у нових способів коммуникації, таких як :
телевізор, інтернет, віртуальна реальність.
Проект «Месія» буде серйозною базою, відправною точкою комунікації безлічі
артистів і інституцій за рахунок формату site specific. Ми віримо, що це стане
серйозним внеском в розвиток конкурентоспроможної культурного середовища не
тільки Києва а і України. Дана концепція не нова на міжнародній театральній арені,
але новаторська для України. Світова практика сучасного театру передбачає постійну
коллаборатівного форму як спосіб пізнання і збагачення особистого досвіду і досвіду
цілих інституцій. З огляду на проблематику законсервованості системи театральних

структур і театральної освіти в Україні, активний обмін, можливо, є одним з найбільш
результативних способів її вирішення
- пріоритетне завдання, на розв’язання якого створено проект:
• підтримка та стимуляція театрального руху в м. Києві та формування
конкурентноспроможнього Українського культурного продукту у середовищі
міжнародного сучасного мистецтва
• створення нового культурного обличчя міста, підвищення його культурної та
туристичної привабливості
• сприяння створенню іміджу сучасного культурного центру
• підвищення культурного рівня мешканців та гостей міста
• підтримка професійного мистецтва та самодіяльної творчості
• пропаганда загальносвітових культурних цінностей
- мета проекту:
Створення культурно-значимого продукту міжнародного рівня. Розвиток соціальнокультурного контексту України на київській та міжнародній театральній арені.
Дослідження поєднання сучасних інноваційних технологій з природньою сутністю
людини.
Ангажуючи даний проект в міжнародні театральні процеси, даючи простір для
експерименту в поле сучасного мистецтва ми розраховуємо досягти:
• Реалізації художнього висловлювання в актуальній формі і на актуальну тему
• Сприяти розвитку нових форм сучасного театру
• Провести обмін ідеями, інформацією, цінностями, переконаннями і іншими
аспектами культури з метою зміцнення взаєморозуміння і подальшої співпраці
• Досягти довгограючої співпраці з міжнародними інституціями та організаціями
• Забезпечити
комунікацію учасників проекту та формування нових
коллоборатівних проектів незалежно від даного проекту на українському і
міжнародному рівні
• Зробити внесок в активізацію процесу розвитку київського та українського
театрального мистецтва та розвитку конкурентоспроможної сцени
• Уявити київську сцену як відкриту площадку для реалізації сучасних і
експериментальних ідей
• Залучення нового сегмента цільової аудиторії за рахунок використання нетипових
художніх прийомів
• Створення якісного відео для закріплення результату і використання його всіма
учасниками проекту для майбутніх проектів
- завдання проекту:
Пошук і адаптація філософського та драматичного текстового матеріалу з подальшою
драматургічною інтерпретацією у напрямку дигітального мистецтва. Накопичення
українського фольклорного музичного матеріалу. Створення музичної п'єси на основі
вибраного матеріалу. Пошук та вирішення сценічного простору та його вираження за
допомогою концептуального відеоряду. Поєднання різних видів та форм сучасного
мистецтва. Організація тісної співпраці с міжнародними інституціями для реалізації
проекту. Підтримка та стимуляція театрального руху в середовищі міжнародного
сучасного мистецтва

- план виконання проекту (перший єтап, м. Київ):
Таблиця 1
Етапи реалізації
Єтап 1

Єтап 2

Єтап 3

Єтап 4

Опис заходів для
здійснення етапу
Концептуальна і технічна
підготовка проекту.
Накопичення матеріалу і
проведення дискусій з
учасниками проекту про
загальне концептуальне
бачення.
Деталізація і узгодження
технічного завдання для
реалізації проекту з
відповідальними
учасниками проекту
Пр-компанія
проекту.
Створення промо сторінки
проекту в соцмережах для
подальшої пр-компанії та
подгогтовки документації
для майбутніх партнерів
Складання репетиційного
графіка, продакшена і
букінга всіх учасників
проекту для своєчасного
виконання проекту
(хореографія, діджитал
контент, музика,
драматургія вистави)
Виробництво відео
контенту. Накопичення
відео матеріалу, його
виробництво в спеціальних
програмах. Відео матеріал
подається в електронному
вигляді для презентації в
соц мережах (СММ)

Строк
реалізації
етапу
30.05.1806.06.18

Відповідальний
виконавець (прізвище
та ініціали, посада)
Костюминський Дмитро,
Театральна
компанія
Доллмен
,
керівник
проекту

07.06.1814.06.18

Костюминський Дмитро,
Театральна
компанія
Доллмен
,
керівник
проекту

14.06.1821.06.18

Костюминський Дмитро,
Театральна
компанія
Доллмен
,
керівник
проекту
, Катерина Ростовцева,
пр-менеджер проекту
Костюминський Дмитро,
Театральна
компанія
Доллмен
,
керівник
проекту
, Катерина Ростовцева,
продюсер проекту

21.06.1828.06.18

07.06.1831.08.18

Олексій
Тищенко
,
спеціалист
з
відео
контенту,
Костюминський Дмитро,
Театральна
компанія
Доллмен
,
керівник
проекту

Єтап 6

Створення музичної п'єси і 07.06.18складання
нотного 31.08.18
матеріалу для музикантів і
співаків

Єтап 7

Розробка
хореографічної 07.06.18бази вистави. Створення 31.08.18
основного хореографічного

Олексій Ретинський –
композитор,
Cosmo
Culture
Austria,
Костюминський Дмитро,
Театральна
компанія
Доллмен
,
керівник
проекту
Валентин
Цзин
–
хореограф,
Костюминський Дмитро,

Єтап 5

Єтап 7

Розробка
хореографічної 07.06.18бази вистави. Створення 31.08.18
основного хореографічного
матеріалу

Єтап 8

Організація першого етапу 01.08.18репетицій з продакшеном в 31.08.18
Україні, м. Київ

Єтап 9

Збір всієї команди на 01.09.18території України м. Київ, 12.09.18
початок
репетіціонноосвітнього процесу

Єтап 10

Допрем’єрний
показ 13.09.18
проекту “пресс показ” з
залученням
київських
ЗМІ

Єтап 11

Випуск вистави в Україні з 14.09.18прем'єрою в м. Києві
16.09.18

Валентин
Цзин
–
хореограф,
Костюминський Дмитро,
Театральна
компанія
Доллмен
,
керівник
проекту
Костюминський Дмитро,
Театральна
компанія
Доллмен
,
керівник
проекту
, Катерина Ростовцева,
продюсер проекту
Костюминський Дмитро,
Театральна
компанія
Доллмен
,
керівник
проекту
, Катерина Ростовцева,
продюсер проекту
Костюминський Дмитро,
Театральна
компанія
Доллмен
,
керівник
проекту
, Катерина Ростовцева,
продюсер проекту
Костюминський Дмитро,
Театральна
компанія
Доллмен
,
керівник
проекту
, Катерина Ростовцева,
продюсер проекту
Костюминський Дмитро,
Театральна
компанія
Доллмен
,
керівник
проекту
, Катерина Ростовцева,
продюсер проекту

Напрацювання вихідних
18.09.18візуальних матеріалів для
19.09.18
подальшої стратегії і
показів в наступних країнах
учасницях, оцінка та робота
над подальшим розвитком
проекту
- очікувані результати
та конкретні результативні показники виконання

Єтап 12

проекту: (обов’язково зазначаються конкретні кількісні та якісні показники в
цифровому вираженні);
Цілі проекту будуть досягнуті при закінченні реалізації театрального проекту в трьох
країнах згідно із зазначеним планом, випуск відео вистави, створенні нових зв'язків з
діячами культури і культурними інституціями.
Оцінка і інформативний моніторинг успішності даного проекту буде здійснюватися за
допомогою оцінки:
• Зацікавленості публіки і ЗМІ в пр-матеріалах проекту (отрімання прямої
зацікавленності публікі у кількості щоденних переглядів матеріалів проету на
різних медіа ресурсах) в середньому 280 прямих контактів на день протягом 4
місяців проекту дадуть результат у 33600 прямих контактів. Не прямий контакт –
33600+65%=55440 контаків. Загалом за 12 місяців реалізації проекту ми очікуємо
блізько 200000 загальних контактів з цільвою аудиторією.
• Відвідування заходів. Розраховуємо на кількість відвідувачів у розрахунку:
глядацький зал (помножено) х на кількість днів проведення заходу: Київ 400місць
х 3дні = 1200 відвідувачів; Одеса 200х3=600 відвідувачів; Відень 400х3=1200

відвідувачів; Дрезден 400х3=1200 відвідувачів; Загалом за весь час проекту 4200
відвідувачів, мінус 10% з урахуванням рисків = 3780 відвідувачів. Що є добрим
результатом у категорії – сучасного театрального мистецтва що розвивається.
• Відгуків в пресі, культурних критиків і лідерів думок. Вихід від 2 до 6 рецензій на
виставу (у кожній країні учасниці) вважається добрим результатом.
Моніторинг буде проводитися не залежною еспертизою через аналітику в соц.
мережах, кількість переглядів ЗМІ матеріалів, аналітику продажів квитків, кожен з
параметрів буде зафіксований при кінцевій фазі контролінгу.
Взаємодія продюсерів, артистів один з одним, міжнародних структурами і
організаціями в рамках проекту призведе до подальшої співпраці та довгострокового
розвитку не тільки компанії Долмен, але і до формування нових груп з учасників
проекту, що вплине на залучення уваги до київської театральної сцени європейських
артистів і розвитку конкурентного театрального ринку не тільки в Києві а і в Україні.
Даний проект буде однією з відправних точок у розвитку нового незалежного театру
України. Одним з етапів подальшого розвитку проекту та команди проекту
передбачається формування фестивалю андерграундних незалежних театрів України
та країн єс у м. Києві, що призведе до резонансу в українському театральному
суспільстві і інтересу на міжнародному рівні.
- цільова аудиторія на яку спрямовано проект:
У зв'язку з міжнародною реалізацією проекту його цільову аудиторію можна
розділити як українську і європейську.
Українська цільова аудиторія: Українські театральні діячі, студенти театральних
напрямків, професійна художня публіка (критики, куратори, галеристи, хореографи,
музиканти; друге коло: студенти всіх напрямків, широка публіка. Середній вік
глядача 19-45
Європейська ЦА: Професійна художня публіка, працівники сфери культури і
мистецтва, студентство, місцеве населення з вищою освітою, широка публіка.
Середній вік 27-55
- способи інформування громадськості про хід та результати реалізації проекту:
(зазначаються назви засобів масової інформації, строки та методи інформування
громадськості);
Проект анонсуватиметься в ЗМІ, через соціальні мережі, спеціальні розсилки, сайти
партнерських інститутів, банерну рекламу і телебачення як в Україні так і в інших
країнах проекту. План для України:
• Видання матеріалів у журналах друкованих видань "L'officiel Ukraine",
"Українська правда" та "Фокус” про проект та його важливість у побудові
міжнародних культурних зв'язків. 1 видання на кожні два місяці = 6 видань.
• Публікація інтерв'ю організаторів туру проекта для журналу The Village Ukraine,
про проект "Месія. ДіОніс". Публікація інтерв’ю з партнерами проекту. Мінімум
одне видання за 2 тижні до прем’єри проекта.
• Історія про проект та її розвиток та важливість участі українських та європейських
художників у онлайн-платформах KORYDOR та Buro24 / 7. Мінімум по одному
виданню за тиждень до прем’єри.
• Окремо, спеціальний проект про те, як організувати міжнародні тури для
виконавців для проекту Culturprostir. Мінімум одне видання після прем’єри
проекту у Кієві.
• Також можна організувати телевізійне інтерв’ю на нашому громадському
телеканалі "Громадське телебачення". На додаток: до діяльності Катерини
Ростовцевої, наша команда буде вести блог та фоторепортаж з усіх етапів
реалізації проекту, які будуть опубліковані на офіційній сторінці Dollmen, Tristan

та усіх партнерів в Facebook та Instagram, а також на платформах Wild Theater,
Театр UA та ін.
- організації, які плануються залучити до співучасті у реалізації проекту:
(адреса, телефон, контактна особа із зазначенням посади, спосіб співучасті, які заходи
в рамках проекту виконує, які ресурси надає для реалізації проекту)?;
•

•

•

•

•

Tristan PRODUCTION UG – Dresden, Deutschland, Comeniusstrasse, 14a, 01307;
info@tristan-production.de; +491733794568, Isolda Matkey – продюсер, культурний
менеджер. Компанія займається реалізацією другого етапу проекта у Німеччині,
Дрезден. Організовує та супроводжує репетиційний та гастольний тур всіх
учасників проекту. Надає базу для репетицій та часткове технічне забезпечення
вистави у Німеччині.
COSMO KULTURE – Fasangasse 8, top 19, Vienna, Austria; office@cosmokultur.at;
+436805006810, Катерина Ростовцева – продюсер, культурний менеджер.
Компанія займається реалізацією третього етапу проекта у Австрії, Відень.
Організовує та супроводжує репетиційний та гастольний тур всіх учасників
проекту. Надає базу для репетицій та часткове технічне забезпечення вистави у
Австрії.
BLCK BOX – Васильківська, 1, Київ, Україна; atyschenko@gmail.com;
+380988660312, Олексій Тищенко – продюсер, відеодизайнер. Компанія
забезпечує проект відеоконтентом. Організовує та супроводжує налагодження
відеоконтенту для вистави.
WILD THEATRE - Васильківська, 1, Київ, Україна; wildtheatre.ua@gmail.com;
+380506406890, Ярослава Кравченко – продюсер, культурний менеджер. Компанія
частково надає приміщення для репетицій у Києві. Займається пр-стратегією
проету та надає часткове технічне забезпечення.
TEO Театральний простір – Військовий спуск, 14, Одеса, Україна;
opentheatre18@gmail.com; +380666321297, Юн Юлія, продюсер, культурний
менеджер. Компанія надає приміщення для репетицій та прем’єри проекту в
Одесі. Займається пр-стратегією проету та надає часткове технічне та фінансове
забезпечення.

- яку частину коштів і з яких джерел очікується отримати для реалізації
проекту?
1. “Cultural Bridges”, British Council cultural program – 63,9%
2. «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада» - 8%
3. Театральна компанія Доллмен – 3,6%
4. TEO Theatrical Space – 2,9%
5. Українське посольство в Німеччині - 2,9%
6. Gete Institut Ukraine – 4,3%
7. Посольство України в Республіці Австрія - 4,3%
8. Посольство Австрії в Україні - 4,3%
9. Центр Українських ініціатив Австрія - 2,9%
10. BigIdea - 2,9%

4. Кошторис витрат на реалізацію проекту
№

1
1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

Стаття витрат

2
Міжнародні
подорожі
Трансфери
Проживання
Харчування
Місцеві
переміщення
Професійні сбори
Адміністративні
витрати
Обладнання
Інші
витрати,
безпосередньо
пов’язані
з
реалізацією проекта
Витрати на зв'язок
та розповсюдження
інформації
Співфінансування
іншими
організаціями
та
партнерами
ВСЬОГО:
РАЗОМ:

Таблиця 2
Розрахунок
Сума
Сума
Власни
Загальна
витрат
коштів,
коштів
й
сума
(прикріплюється очікувана з з інших внесок
коштів на
у додатку)
бюджету
джерел, організа реалізацію
м.Києва,
грн.
ції ,
проекту,
грн.
грн.
грн.
3
4
5
6
7
50050
98525
0
148575

2800
42000
34440
0

3395
175000
481950
11200

0
0
0
0

6195
217000
516390
11200

0
1400

154000
49350

0
87500

154000
138250

0
45150

174300
319620

0
0

174300
364770

18900

0

0

18900

0

682500

0

682500

194740 2149840
194740 2149840

87500
87500

2432080
2432080

Кошторис витрат прикріплюється у додатку з причини багатьох витратних позицій
реалізації всього проекту.
5. Обґрунтування кількості послуг та товарів (в тому числі й тих, що будуть залучені з
інших джерел або за рахунок власного внеску організації) з урахуванням діючих цін
та тарифів, особливостей проекту та принципу економічного витрачання бюджетних
коштів і максимальної ефективності їх використання
1. Ціна вартості квитків на авіаперельоти обгрунтовується цінами на міжнародні
рейси у найдешевших авіакомпаніях на дату 08.02.2018 рік, а саме компанією

skyskanner, яка займає першу позицію у загальному продажу дешевших авіаквитків у
світі.
2. Ціна вартості трансферу обгрунтовується реальними цінами на перевезення
пасажирів у зазначеному транспорі на дату 08.02.2018 рік, а саме компаніями по
перевезенням пасажирів: UKLON (Україна), Wiener Linien (Відень), DVB (Дрезден).
3. Ціна вартості проживання обгрунтовується реальними цінами на оренду квартир за
міжнародним сайтом аренди житла AirBNB, готелів з сайту Booking.com на дату
08.02.2018 рік.
4. Ціна вартості харчування обгрунтовується реальними (визначеними) цінами на
харчування у різних країнах світу незалежною єкспертизою British Council на дату
08.02.2018 рік.
5. Ціна вартості квитків обгрунтовується реальними (визначеними) цінами на місцеві
перевезення сайтом TicketsUA, найбільшого сайту по продажу квитків в Україні на
дату 08.02.2018 рік.
6. Ціна на гонорари учасників проекту та оплата праці запрошеного персоналу
обгрутовується реальними мінімальними цінами працівників фрілансового сектору на
дату 08.02.2018 рік.
7. Ціна на адміністративні витрати учасників проету обгрутовується реальними
мінімальними цінами працівників фрілансового сектору та цінами на послуги
мобільного зв’язку України (Kyivstar), Австрія (T-Mobile), Німеччина (LykaMobile) на
дату 08.02.2018 рік.
8. Ціна вартості обладнання обгрунтовується реальними цінами на Українському
ринку у офіційних дестриб’юторів (Casio.UA) станом на 08.02.2018 рік.
9. Ціни на інші витрати, безпосередньо пов’язані з реалізацією проекта
обгунтовуються найменшими ринковими цінами на оплату працівників фрілансового
сектору, партнерських відносинах з прокатними компаніями та закупівлею матеріалів
за оптовими цінами на дату 08.02.2018 рік.
10. Ціни на витрати на зв’язок та розповсюдження інформації обгрунтовуються
реальними цінами на розповсюдження інформації у мережі Фейсбук, та
найдешевшого на ринку партнера з друку поліграфії 50копійокPrint на дату
08.02.2018 рік.
6. Перелік характеристик наявного матеріально – технічного та кадрового (штатні
працівники, волонтери, тощо) забезпечення організації, які будуть використані для
реалізації проекту (окремо зазначити, які заходи здійснюватимуться власними силами
організації)
•
•
•
•
•

Відео обладнання: проектор VIVITEK 950D – 3шт.
Відео обладнання: екран зворотньої проекції чорного кольору NO NAME– 1шт.
Відео обладнання: провід HDMI – 20m NO NAME – 3шт.
Відео обладнання: система відеонагляду NO NAME – 1шт. (відеокамера, пульт
керування, монітор, системний блок)
Штатний працівник: Костюминський Дмитро Аркадійович – голова організації,
керівник проекту. У сфері культури працює – 15 років. Портфоліо у додатку.

Фрілансер: Катерина Ростовцева – продюсер, пр-менеджер проекту. У сфері
культури працює 6 років. Портфоліо у додатку.
• Фрілансер: Ізольда Маткей – менеджер з міжнародних зв’язків. У сфері культури
працює 20 років. Портфоліо у додатку.
• Фрілансер: Валентин Цзин – хореограф проекту. У сфері культури працює 15
років. Портфоліо у додатку.
• Фрілансер: Олексій Ретинський - композитор проекту. У сфері культури працює 12
років. Портфоліо у додатку.
• Фрілансер: Олексій Тищенко - виготовлення візуального контенту. У сфері
культури працює 15 років. Портфоліо у додатку.
• Фрілансер: Артем Шургальський - технічний директор. У сфері культури працює
10 років.
Власні сили організації будуть витрачені на організацію всього проекту
(продюсування, адміністрування, витрати на організацію та камунікацію між
парнерами проекту, найм помічного адміністративного персоналу, логістика тощо).
•

Керівник інституту громадянського суспільства ___________________________
(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)
М.П.
_____ ___________ 20_ року
Примітки
1.Організація може подати інші матеріали, які засвідчують її спроможність реалізувати
проект.
2.Загальний обсяг програми без урахування пункту 4, 5, 6 цього додатку не має
перевищувати десяти сторінок.

Назва проекту
Найменування організації-заявника
#

Тип витрат
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.11
1.12
1.13

Коментарі

Міжнародні подорожі (наприклад, перельоти, поїздки автобусом, поїздом, автомобілем)
Перельот Відень-Київ-Відень
продакшн проекту в Україні
Перельот Дрезден-Київ-Дрезден
продакшн проекту в Україні
Перельот Берлін-Київ-Берлін
продакшн проекту в Україні
Перельот Київ-Дрезден
продакшн проекту в Німеччині
Перельот Берлін-Дрезден
продакшн проекту в Німеччині
Перельот Відень-Дрезден
продакшн проекту в Німеччині
Потяг Дрезден-Відень
продакшн проекту в Австрії
Перельот Відень-Берлін
продакшн проекту в Австрії
Перельот Відень-Київ
продакшн проекту в Австрії
Перельот Київ-Відень-Київ
підготовка проекту
Перельот Київ-Дрезден-Київ
підготовка проекту
Перельот Київ-Берлін-Київ
підготовка проекту

1.14 Трансфер автомобілем реквізиту, костюмів,
відеообладнання тощо. Київ-Дрезден-Відень-Київ
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

DieOnysus.Messiah
NGO DollMen Theater Company

(вантажний мікроавтобус), продакшн
проекту в Німеччині та Австрії

Трансфери з/до аеропорту (наприклад, таксі, поїзд, автобус)
Трансфер з аеропорту в Київ, Україна
таксі
Трансфер в аеропорт з Київа, Україна
таксі
Трансфер з аеропорту в Дрезден, Німеччина
потяг
Трансфер в аеропорт Берлін, Німеччина
потяг
Трансфер з аеропорту у Відень, Австрія
потяг
Трансфер в аеропорт Відень, Австрія
потяг

3 Проживання (наприклад, готель, оренда квартир, резиденції)
3.1 Проживання

готель Київ

3.2 Проживання

готель Одеса

3.3 Проживання
3.4 Проживання

Аренда квартири Дрезден
Аренда квартири Відень

4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
6

одиниці
пас/місць
пас/місць
пас/місць
пас/місць
пас/місць
пас/місць
пас/місць
пас/місць
пас/місць
пас/місць
пас/місць
пас/місць
шт

шт
шт
шт
шт
шт
шт

людмісце/днів
4/20
людмісце/днів
20/5
шт
шт

вартість
одиниці в
євро

кількість
одиниць

Загальна вартість, євро

€ 190.00
€ 225.00
€ 180.00
€ 115.00
€ 90.00
€ 80.00
€ 40.00
€ 40.00
€ 120.00
€ 243.00
€ 230.00
€ 172.00

2
1
1
3
1
2
8
1
3
1
1
1

€ 380.00
€ 225.00
€ 180.00
€ 345.00
€ 90.00
€ 160.00
€ 320.00
€ 40.00
€ 360.00
€ 243.00
€ 230.00
€ 172.00

€ 1,500.00

1

€ 1,500.00

1. Загальна сума

€ 4,245.00

€ 5.00
8
€ 5.00
8
€ 2.30
6
€ 2.70
8
€ 4.40
8
€ 4.40
6
2. Загальна сума

€ 40.00
€ 40.00
€ 13.80
€ 21.60
€ 35.20
€ 26.40
€ 177.00

€ 15.00

80

€ 1,200.00

€ 10.00

100

€ 1,000.00

€ 1,000.00
2
€ 1,000.00
2
3. Загальна сума
Харчування (повинно відповідати Тарифам Країн) (наприклад, сніданок, обід, вечеря, перерви на кави, кейтеринг)
люд/днів
сніданок, обід, вечеря учасників
Харчування Київ, Україна
€ 12.30
80
4/20
проекту
люд/днів
сніданок, обід, вечеря учасників
Харчування Одеса, Україна
€ 12.00
100
20/5
проекту
люд/днів
сніданок, обід, вечеря учасників
Харчування Дрезден, Німеччина
€ 43.50
140
7/20
проекту
люд/днів
сніданок, обід, вечеря учасників
Харчування Відень, Австрія
€ 54.00
120
6/20
проекту
4. Загальна сума
Місцеві переміщення (у межах країн)
Трансфер групи всіх учасників проекту Київ-Одесаавтобус
місць
€ 8.00
40
Київ
5. Загальна сума
Професійні збори (наприклад, оплата послуг експертів або консультантів, гонорари)

€ 2,000.00
€ 2,000.00
€ 6,200.00

досл
€ 984.00
€ 1,200.00
€ 6,090.00
€ 6,480.00
€ 14,754.00
€ 320.00
€ 320.00

6.1 Гонорар. Режисер проекту, сценограф

Костюминський Дмитро. Розробка
концепції всього проекту, проведення
всого проекту, постановка вистави з постановка
усіма учасниками проекту, педагогічна
діяльність у всіх країнах учасниках

€ 350.00

3

€ 1,050.00

6.2 Гонорар. Композитор

Ретинський Олексій. Розробка
музикальної концепції всого проекту,
проведення всього проекту,
постановка
постановка музичного матеріалу з
усіма учасниками проекту, педагогічна
діяльність у всіх країнах учасниках

€ 350.00

3

€ 1,050.00

6.3 Гонорар. Хореограф

Цзин Валентин. Розробка
хореографічної концепції всого
проекту, проведення всього проекту,
постановка хореографічного
матеріалу з усіма учасниками
проекту, педагогічна діяльність у всіх
країнах учасниках

постановка

€ 350.00

3

€ 1,050.00

6.4 Гонорар. Голос вистави

Насгуль Шукаєва. Провідний голос
вистави та педагогічна діяльність у
постановка
всьому проекті у всіх країнах учасниках

€ 150.00

3

€ 450.00

постановка

€ 500.00

1

€ 500.00

постановка

€ 100.00

3

€ 300.00

людина

€ 0.00

6

€ 0.00

людина

€ 0.00

6

€ 0.00

людина

€ 0.00

6

€ 0.00

людина

€ 0.00

6

€ 0.00

людина

€ 0.00

6

€ 0.00

людина

€ 0.00

6

€ 0.00

6.5 Гонорар. Відео контент
6.6 Гонорар. Технічний директор
6.7 Гонорар. Музиканти Україна
6.8 Гонорар. Музиканти Германія
6.9 Гонорар. Музиканти Австрія
6.11 Гонорар. Танцюрист/перформер Україна
6.12 Гонорар. Танцюрист/перформер Німеччина
6.13 Гонорар. Танцюрист/перформер Австрія

виготовлення специфічного відео
контенту для проекта
технічний супровід всієї вистави у всіх
країнах учасниках
набір учасників до школи, вивчення
матеріалу, репетиційний та
прем'єрний період
набір учасників до школи, вивчення
матеріалу, репетиційний та
прем'єрний період
набір учасників до школи, вивчення
матеріалу, репетиційний та
прем'єрний період
набір учасників до школи, вивчення
матеріалу, репетиційний та
прем'єрний період
набір учасників до школи, вивчення
матеріалу, репетиційний та
прем'єрний період
набір учасників до школи, вивчення
матеріалу, репетиційний та
прем'єрний період

6. Загальна сума
7 Обґрунтовані адміністративні витрати (винагорода для команди проекту, витрати на зв'язок, канцелярські товари)
Винагорода для команди проекту DollMen Theater
7.1
продюсування проекту в Україні
люд/днів
€ 8.20
100
Company

€ 4,400.00

7.2 Винагорода для команди проекту Tristan Production

продюсування проекту в Німеччині

люд/днів

€ 21.00

60

€ 1,260.00

7.3 Винагорода для команди проекту Cosmo Cultur
7.4 Витрати на зв'язок

продюсування проекту в Австрії
скайп, вайбер Україна
стартовий пакет для мобільного
телефону Німеччина
стартовий пакет для мобільного
телефону Австрія
стартовий пакет для мобільного
телефону Україна

люд/днів
євро

€ 25.00
€ 1.00

60
50

€ 1,500.00
€ 50.00

шт

€ 15.00

8

€ 120.00

шт

€ 20.00

8

€ 160.00

шт

€ 10.00

4

€ 40.00

7. Загальна сума

€ 3,950.00

7.5 Витрати на зв'язок
7.6 Витрати на зв'язок
7.7 Витрати на зв'язок

8 Обладнання (до 10% вартості гранту) (не можна використовувати для придбання оргтехніки)
8.1 Мультимедійний лазерний проектор
шт
Casio XJ-F210WN
8.2 Графічна станція (медіа сервер)
шт
Hackintosh

€ 820.00

€ 1,500.00
2
€ 3,000.00
€ 1,980.00
1
€ 1,980.00
8. Загальна сума
€ 4,980.00
Інші витрати, безпосередньо пов'язані з реалізацією проекту (наприклад, орендна плата, прокат обладнання, моніторинг та оцінка, послуги перекладу,
9
оплата праці запрошеного персоналу, організація доступності, особливі потреби тощо)
локація для відкритих мастеркласів
9.1 Орендна плата
днів
€ 10.00
14
€ 140.00
та репетицій вистави Україна, Київ
локація для відкритих мастеркласів
9.2 Орендна плата
днів
€ 30.00
14
€ 420.00
та репетицій вистави Німеччина,
Дрезден
9.3 Орендна плата
9.4 Орендна плата
9.5 Орендна плата
9.6 Орендна плата
9.7 Орендна плата
9.8 Прокат обладнання
9.9 Прокат обладнання
9.11 Прокат обладнання
9.12 Прокат обладнання
9.13 Прокат обладнання

9.14 Прокат обладнання

9.15 Прокат обладнання
9.16 Моніторінг та оцінка всього проекту
9.17 Послуги професійного перекладу
9.18 Оплата праці запрошеного персоналу
9.19 Оплата праці запрошеного персоналу
9.21 Оплата праці запрошеного персоналу
9.22 Оплата праці запрошеного персоналу
9.23 Оплата праці запрошеного персоналу
9.24 Оплата праці запрошеного персоналу
9.25 Оплата праці запрошеного персоналу
9.26 Оплата праці запрошеного персоналу
9.27 Оплата праці запрошеного персоналу
9.28 Оплата праці запрошеного персоналу

9.29 Особливі потреби: закупівля матеріалів

9.31 Особливі потреби: закупівля матеріалів
9.32 Особливі потреби: закупівля матеріалів
9.33 Особливі потреби: закупівля матеріалів
9.34 Особливі потреби: закупівля матеріалів

локація для відкритих мастеркласів
днів
та репетицій вистави Австрія, Відень
локація проведення вистави Україна,
Київ
локація проведення вистави Україна,
Одеса
локація проведення вистави
Німеччина, Дрезден
локація проведення вистави Австрія,
Відень
світлове та звукове обладнання для
забезпечення репетицій в Україні
світлове та звукове обладнання для
забезпечення репетицій в Німеччина
світлове та звукове обладнання для
забезпечення репетицій в Австрії
світлове та звукове та відео
обладнання для забезпечення
проведення вистави в Україні, Київ
світлове та звукове та відео
обладнання для забезпечення
проведення вистави в Україні Одеса
світлове та звукове та відео
обладнання для забезпечення
проведення вистави в Німеччині,
Дрезден
світлове та звукове та відео
обладнання для забезпечення
проведення вистави в Австрії, Відень
незалежна експерттиза
переклад всього текстового
матеріалу на німецьку та англійську
мову
виготовлення та обслуговування
реквізиту для вистави Україна
виготовлення та обслуговування
костюмів для вистави Україна
технічне забезпечення та
обслуговування вистави Україна
технічне забезпечення та
обслуговування вистави Німеччина
технічне забезпеченнята
обслуговування вистави Австрія
художник зі світла Україна
художник зі світла Німеччина
художник зі світла Австрія
популяризація у мережі Facebook,
реклама
виготовлення та технічне
забезпечення специфічного відео
контенту Україна
для виготовлення специфічного
реквізиту Україна (москітна сітка,
люменісцентні лампи, механічні
лебідки, ланцюги, деревяні куби,
стільці дерев'яні тощо)
для виготовлення специфічних
костюмів Україна (тканина, мотузки,
штучна шкіра тощо)
для виготовлення специфічного гриму
(грим, фарби, мука, перуки тощо)
України
витратні матеріали для забезпечення
вистави Україна
для виготовлення специфічного відео
контенту (міні камери, кабель, роз'єми
тощо)

€ 35.00

14

€ 490.00

днів

€ 0.00

6

€ 0.00

днів

€ 0.00

4

€ 0.00

днів

€ 150.00

6

€ 900.00

днів

€ 250.00

5

€ 1,250.00

днів

€ 0.00

14

€ 0.00

днів

€ 0.00

14

€ 0.00

днів

€ 0.00

14

€ 0.00

днів

€ 150.00

6

€ 900.00

днів

€ 0.00

4

€ 0.00

днів

€ 145.00

6

€ 870.00

днів

€ 220.00

5

€ 1,100.00

€ 10.00

5

€ 50.00

слів

€ 0.02

5000

€ 100.00

люд/днів

€ 9.00

15

€ 135.00

люд/днів

€ 8.00

15

€ 120.00

люд/днів

€ 10.00

20

€ 200.00

люд/днів

€ 0.00

20

€ 0.00

люд/днів

€ 0.00

20

€ 0.00

люд/днів
люд/днів
люд/днів

€ 20.00
€ 40.00
€ 50.00

12
8
7

€ 240.00
€ 320.00
€ 350.00

люд/днів

€ 4.00

50

€ 200.00

люд/днів

€ 8.00

20

€ 160.00

шт

€ 40.00

41

€ 1,640.00

шт

€ 35.00

12

€ 420.00

шт

€ 23.00

4

€ 92.00

шт

€ 5.00

20

€ 100.00

шт

€ 15.00

15

€ 225.00

люд/днів

9. Загальна сума
€ 10,422.00
Витрати на зв'язок та розповсюдження інформації (рекламні матеріали, розробка веб-сайтів, популяризація у мережі Facebook, розробка візуальної
10
айдентики, дизайн, фотографія, відео)
друк поліграфічної продукції різних
розмірів для різного використання 10.1 Рекламні матеріали Україна
шт
€ 0.10
3000
€ 300.00
флаєри, листівки, афіша, буклет, сіті
лайт

#ССЫЛКА!

10.2 Рекламні матеріали Німеччина

друк поліграфічної продукції різних
розмірів для різного використання флаєри, листівки, афіша, буклет, сіті
лайт (друк здійснюється в Україні)

шт

€ 0.00

0

€ 0.00

10.3 Рекламні матеріали Австрія

друк поліграфічної продукції різних
розмірів для різного використання флаєри, листівки, афіша, буклет, сіті
лайт (друк здійснюється в Україні)

шт

€ 0.00

0

€ 0.00

денне розміщення ознайомлюючого
днів
€ 4.00
60
матеріалу у рамках всього проекту
пакет концептуального графічного
Розробка візуальної айдентики
шт
€ 0.00
1
дизайну для всього проекту
опрацювання та збереження
Дизайн, верстка, архівація
€ 0.00
10
напрацьованого матеріалу протягом днів
всього проекту
професійна фотозйомка проекту
Фотозйомка Україна
днів
€ 0.00
3
(збори, репетиції, вистава, постпремьєра)
професійна фотозйомка проекту
Фотозйомка Німеччина
днів
€ 0.00
3
(збори, репетиції, вистава, постпремьєра)
професійна фотозйомка проекту
Фотозйомка Австрія
днів
€ 0.00
3
(збори, репетиції, вистава, постпремьєра)
професійна відеозйомка проекту
(збори, репетиції, вистава, постВідеозйомка Україна
днів
€ 0.00
3
премьєра). Монтаж промо ролика.
Монтаж відео вистави.
професійна відеозйомка проекту
(збори, репетиції, вистава, постВідеозйомка Німеччина
днів
€ 0.00
3
премьєра). Монтаж промо ролика.
Монтаж відео вистави.
професійна відеозйомка проекту
(збори, репетиції, вистава, постВідеозйомка Австрія
днів
€ 0.00
3
премьєра). Монтаж промо ролика.
Монтаж відео вистави.
10. Загальна сума
Частка співфінансування у вартості проекту (від заявників або від сторонніх організацій та приватних осіб)
NGO Dollmen Theater Company
шт
€ 1.00
2500
підтверджено
TEO Theatrical Space
шт
€ 1.00
2000
підтверджено
Українське посольство в Німеччині
шт
€
1.00
2000
переговори
Gete Institut Ukraine
шт
€ 1.00
3000
переговори
Посольство України в Республіці Австрія
шт
€ 1.00
3000
переговори
Посольство Австрії в Україні
шт
€ 1.00
3000
переговори
Центр Українських ініціатив Австрія
шт
€ 1.00
2000
переговори
Австрійський культурний форум
шт
€ 1.00
переговори
BigIdea
шт
€ 1.00
2000
на сталії реєстрування
11. Загальна сума (співфінансування)

€ 2,000.00
€ 19,500.00

Загальна вартість проекту

€ 69,488.00

10.4 Популяризація у мережі Facebook (SMM)
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9

10.11

10.12

10.13

11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9

необхідне фінансування «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»для реалізації проекту

€ 240.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00

€ 0.00

€ 0.00

€ 0.00
€ 540.00
€ 2,500.00
€ 2,000.00
€ 2,000.00
€ 3,000.00
€ 3,000.00
€ 3,000.00
€ 2,000.00

5,564
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
Юридична адреса:
вул. Грушевського, 1Д, м. Київ, 01001, Україна

Адреса для зв'язкiв та листування:
вул. Набережна Перемоги, 50,
м. Днiпро, 49094, Україна
Телефони: 3700 (безкоштовно з мобiльного)
(056) 735 32 82
www.pb.ua
e-mail: help@pb.ua
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ДОВIДКА
Про вiдкриття рахунку
Видано клiєнту ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ МОЛОДIЖНА ТЕАТРАЛЬНА КОМПАНIЯ ДОЛЛМЕН,
ЄДРПОУ/ДРФО 39482161, про те, що йому
в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570, код банку 320649) вiдкрито рахунок:
№ 26002052643847 (Поточний рахунок),
валюта UAH (Українська гривня), дата вiдкриття 15.10.2015p.
03055, м. Київ, пр. Перемоги, 27а
в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570, код банку 320649) вiдкрито рахунок:
№ 26008052639662 (Поточний рахунок),
валюта USD (Долар США), дата вiдкриття 15.10.2015p.
м. Київ, просп. Перемоги, 65
в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570, код банку 320649) вiдкрито рахунок:
№ 26008052647450 (Поточний рахунок),
валюта EUR (Євро), дата вiдкриття 15.10.2015p.
м. Київ, просп. Перемоги, 65
За мiсцем вимоги

Заступник Керiвника Бiзнесу по
розробцi продуктiв ГО (РКО)

Щоб переглянути цей документ в електронній формі:
1. Зайдіть на сторінку pb.ua/check
2. Оберіть тип документа "Довідки/виписки"
3. Введіть код довідки та натисніть "Знайти"
4. Ви зможете завантажити електронну копію з електронно-цифровим підписом

Давиденко В.О.

18.10.15, 23:18

Реквизиты предприятия/Company details
Наименоваение предприятия/company Name
Счет предприятия в банке/The bank account of the
company
Наименование банка/Name of the bank
SWIFT Code банка/Bank SWIFT Code
Адрес предприятия/Company address

GO GROMADS'KA ORGANIZACIYA
MOLODIZHNA TEATRAL'NA
KOMPANIYA DOLLMEN
26008052647450
Privatbank, Dnipropetrovsk, Ukraine
PBANUA2X
UA 03190 Kyiv, provulok
Stavropolskyi, 5, office 1
UA643206490000026008052647450

IBAN Code
Банки-корреспонденты/correspondent banks
Счет в банке-корреспонденте/Account in the
correspondent bank
SWIFT Code банка-корреспондента/SWIFT-code of the
correspondent bank

100-947012110

Банк-корреспондент/correspondent bank

DEUTSCHE BANK AG ,Frankfurt,
Germany

ИЛИ
Счет в банке-корреспонденте/Account in the
correspondent bank
SWIFT Code банка-корреспондента/SWIFT-code of the
correspondent bank
Банк-корреспондент/correspondent bank

about:blank

DEUTDEFF

400886700401
COBADEFF
Commerzbank AG ,Frankfurt am Main,
Germany
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Діяльність організації “МТК ДОЛЛМЕН”
Компанія Доллмен – українська театральна компанія, що займається виробництвом культурного
продукту та сприяє його реалізації.
Головна мета – організація роботи зі створення культурного продукту, об’єднання світових практик
в одному просторі, формування нового й альтернативного, презентація проектів із виходом на
міжнародний рівень. Таким чином стимулюючи розвиток українського культурного простору.
Компанія націлена на створення контексту без географічних, культурних і національних меж.
Доллмен дасть можливість досліджувати сучасні культурні явища, які вже народились й ті, що
чекають своєї появи на світ. Консолідація зусиль, умінь і навичок дасть поштовх до формування
принципово нових стилів і напрямків та творення якісного культурного продукту. Проте увагу тут
зосереджуватимуть не лише на кінцевому результаті, але й на самому процесі, знаходженні нових
смислів, практик, форм і стилів у процесі реалізації проектів.
За чотири роки існування компанія виробила і організувала проекти українського і міжнародного
формату які мали успіх у Швейцарії, Австрії, Естонії, Україні. Компанія постійно розвивається і
знайомить українську публіку з нестандартним, інноваційним сучасним мистецтвом.
Копродукції з такими компаніями: Korpus Animus Switzerland, Department of Cultural Affairs of the
City of Geneva, Geneva DIP, Loterie Romande, Göhner Foundation Fund sponsorship SIG, Intermittent
Fund, SIS Migros, Culture Percentage Embassy in Switzerland Ukraine, Rinat Akhmetov`s Cultural Fund,
Center of the Ukrainian Inventions Austria, Embassy of Austria in Ukraine, Embassy of Ukraine in the
Republic of Austria, TEO Theatrical Space Ukraine Odessa, GogolFest, Theatre On Pechersk Ukraine
Kiev, Wild Theatre Ukraine Kiev, Tenpoint, Ukraine; BLCKBOX Ukraine, Dovzhenko Film Studio,
Dovzhenko Centre, Ukraine, CCA DIYA Ukraine, Euroshow Ukraine, CCA “DAKH” Ukraine, MY
Production, Ukraine etc.
За чотири роки діяльності компнія освоїла близько 3,5 млн. гривень власних, грантових та
благодійних коштів на реалізацію культурних проектів.
Компнія Доллмен на разі не має свого приміщення (сцени) для реалізації проектів. Під час реалізації
проектів ми арендуємо простори у містах проведення заходу. Грантова підтримка компанії
відбувається тільки на реалізацію проектів, у між проектний період команда однодумців існує за
рахунок власної ініціативи. Компанія володіяє невеликим технічним ресурсом у вигляді відео
обладнання.
Кадрове забезпечення компанії становить команда з 7 професіоналів, які працюють у культурній
сфері в якості фрілансерів. Резюме кожного з команди додається.

08. 02.18
Голова “МТК ДОЛЛМЕН”
Костюминський Дмитро Аркадійович
_____________________________________________________________
COPYRIGHT © NGO «YTC DOLLMEN», 2015. ALL RIGHTS RESERVED

Театральна компанія ДоллМен
У 2014 році на базі державного центру "Дія" була створена незалежна
театральна компанія "ДоллМен", яка намагається розширити межі
театрального світу в Україні та шукати нову театральну мову,
поєднуючи досвід європейських театральних шкіл сучасним діджітал
артом та українською національною традицією. Компанія не має
власної театральної платформи та створює вистави на місцях
розташування партнерів. Сьогодні в Києві Dollmen співпрацюють із
державним центром Довженко, Диким Театром та Сценою 6. Ми
шукаємо різні варіанти, щоб знайти партнера для спільних проектів в
театрі (драма, танці, музика, відео). Ми залучаємо як можна більше
підтримки для проведення різнх майстер-класів для акторів та
виконавців. Наша компанія проводить ці заходи для того щобу
майбутньому створити нову драматичну школу та прокласти дорогу
для молодих режисерів, акторів, художників, дизайнерів, хореографів
тощо.
Наша компанія прагне побудувати і реалізовувати нові міжнародні
театральні проекти в Україні, тим самим стимулюючи розвиток нового
українського театру. Для цього ми встановлюємо контакти з
міжнародними партнерами (такими як театральні компанії, театри,
продюсери, режисери та художники), щоб займатися виробництвом та
організацією культурного контенту з міжнародними партнерами в
Україні. З 2014 року ДоллМен підтримав та співпрацював у багатьох
українських виставах, таких як "Гессе. Притчі", "Прекрасне", "Пристрасті
по Ідіоту" з Новим театром на Печерську. Компанія створила три свої
власні п'єси:
• Hamlet.Babylon в 2013 році
• Іфігенія в Тавріді. Наречена для терориста у 2015 році
• Іфігенія. Апофеоз у 2017 році
Ці п'єси були зіграні в Україні, Швейцарії та Австрії.

"Hamlet_Babylon" базується на різних інтерпретаціях "Гамлета"
Шекспіра в контексті сучасного мультимедійного простору. Ця п'єса
являє собою синтез двох діаметральних понять. Традиційне
західноєвропейське розуміння театру змішується з східноєвропейським
технічним та цифровим підходом. Божевілля Гамлета відбивається
через відеоінсталяції - як віртуальний світ, де життя є більш
інтенсивним, ніж у реальному. Головний герой "Hamlet_Babylon"
бореться між собою і своєю пристрастю, щоб уникнути реальності, він
шукає притулок під назвою "Home" і зрештою втрачає себе як
особистість та індивідуальність. Гамлет падає жертвою особистих
клонів, аватар та повної безвідповідальності на власне життя. Єдине,
що залишилося - це помста. Помста його батькам, його предкам, але,
по-перше, собі, за те, щоб зробити його тим, хто він є - сучасна
реалізація провалу людини. Головне ядро п'єси - про датського
пілігрима подорожуючи по різних країнах і - в рамках п'єси - говорить
на мовах землі, до якої він приходить. Він постійно шукає будинок місце, де можна покласти коріння, але він залишає тільки прах за
спиною. Музику для цієї вистави написав Олексій Ретинський, який
складається з українського фольклору та сучасної камерної музики.
Прем'єра п'єси відбулася в Києві 30 листопада під час політичних
невдоволень і стала орієнтиром для аудиторії доторкаючись до
палаючої Концепції домашнього "будинку" та ідентичності українського
суспільства: Копродукція Korpus Animus, GogolFest, Департамент
культури міста Женева, Женева DIP, Loterie Romande, Фонд фонду
Гьєнера, SIG, Intermittent Fund, відсоток культури посольства в
Швейцарії Україна.

"Іфігенія в Тавриді". Наречена для терориста ".
Візуально-музично-драматична вистава" Евріпід .
Іфігенія, жертва. Іфігенія, жриця. Іфігенія, любляча сестра.
Класична трагедія Евріпіда переосмислена і адаптована до сучасної
реальності, закладена в сюжеті сценічної гри.
Стара Грецька трагедія перетинає вимірювання сучасності і стає
актуальною сьогодні.
Протягом багатьох століть праці Евріпіда нав'язують людству діалог
між різними соціальними категоріями, намагаються виправляти
відносини в суспільстві, збалансувати свою структуру на основі
принципів демократії.
Вистава відтворює відносини України, яка знаходиться на етапі
створення своєї незалежності та держав, що займають домінуючу
позицію на світовій арені. Місце проведення - Таврида, сучасний Крим.
Загальна глобалізація світу, як інформаційна, так і економічна,
приходить до занепаду, що веде до боротьби системи з самою собою
і виникнення нових світових та цивільних конфліктів. Для вирішення
проблеми необхідно зробити жертву. У дану історичну епоху
розвиток ідеї радикального ісламізму, породженого фактично з самої
системи, не могло прийти в кращий час. І саме тому ісламізм отримав
лейбл глобального тероризму, з яким потрібно боротися.
В епоху глобальної боротьби, зміни соціальної системи та
геополітичного перерозподілу існуючих кордонів, Іфігенія стоїть на
посту зникаючого світу. Вона здивована, нездатна зрозуміти її
внутрішній голос. Вона вагається про гідність майбутнього вчинку, чи
вона повинна жертвувати собою і своєю батьківщиною.

Дмитро Костюминський
Український режисер, актор, сценограф, засновник театральної компанії
"Доллмен". У 2006 році закінчив Державний інститут мистецтв і
декоративно-прикладного мистецтва ім. М. Бойчука. З 2004 по 2015
рр. Був головним сценографом, дизайнером і актором театру «ДАХ».
Будучи актором, він взяв участь у 12 виставах, безлічі виступів,
культурних заходів та міжнародних фестивалів. Як сценограф та
дизайнер-постановник Дмитро розробив головну концепцію
сценічного простору в "Театрі Дах". У 2007-2013 роках він був
директором легендарного фестивалю сучасного мистецтва "GOGOL
FEST". Він також створив три вистави «Hamlet_Babylon», «Iphigenia in
Tauris. Bride for a terrorist» та « Iphigenia. Apotheosis». Крім того, він
співпрацював з сучасною художньою лабораторією "Бурса", художньою
галереєю "Лавра", Новим театром на Печерську в Києві в якості
технічного директора, дизайнера та арт-директора. Він працює в
багатьох фільмах та телепроектах як дизайнер-постановник на одному
з найбільших телеканалів України STB (СТБ).

COPYRIGHT © NGO «YTC DOLLMEN», 2015. ALL RIGHTS RESERVED.

https://www.facebook.com/blckb0x
Kyiv, Vasilkivska str. 1, art-center Plivka
atyschenko@gmail.com

Studio was founded 26 December 2015
BLCK BOX — Kyiv based studio working in the field of stage design, lights and show design,
experimental motion graphics, 3d mapping, vjing и new media arts education.
People:
Oleksiy Tyshchenko — managing partner, creative director, co-founder of TENPOINT creative duo
Yuri Lipshtic — technical director, light designer, motion designer
Michael Panchik — technical co-director, lectronics manager, light engineer
Olexander Tsymovski — 3d designer, designer
Recent works:
Theater performance "Onegin" 28.01 — Motion Design
ТЕХНОЛОГИЯ 4.02 — Light Design
Techiya 17.02 — Light Design
Гудрон 25.02— Light Design
Module Live 09.03 Light Design/Stage Design
Strobes: HELM by Onesxtnth 11.03 — Light Design/Stage Design
Francophonuit 17.03 — Light Design/Stage Design
Eternal Texture: Burago by Nolocation — 25.03
Kyiv poetry week 31.03 — Light Design/Stage Design

Схема 1.04 — Light Design
Rhythm Büro: 2 years 08.04 — Light Design
Atomic Simao Sentrum / 13.04 — Light
Hamselyt festival / Гамселить '17 20.04 — Stage Design
86 Me and my friend 01.05 — Stage
DesignВагоновожатые/ Sentrum / 13.05 — light
Strichka Festival 2018 20.05 — Light Design/Stage Design
Іфігенія. Наречена для терориста 27.05 — Theater Light
Rhythm Büro: Natura 3.06 — Light Design/Stage Design
Synesthesia 2017 — 10.06
Хлеб, соль, песок: опера Кармине Челла by Ухо — 15.06
Схема 17.06 — Light Design
22:22 Metalheadz Ukraine 30.06 — Light Design
Hedonism Festival Вагоновожатые 07.07 — live VJ
Схема 29.07 — Light Design
Brave! Factory Festival 23.08 — Senior Light Designer + Stage Design
NOMODELS x I Hate Models 08.09 — Light Design/Stage Design
Rhythm Büro: Bassiani Label Night 09.09 — Light Design/Stage Design
Схема 16.09 — Light Design
Next Sound festival 21.09 — Light Design/Stage Design
Povitrya with Andre Kronert (DE) 30.09 — Light Design/Stage Design + live VJ
Hospitalitydnb 28.10 Light Design/Stage Design
Rhythm Büro: Stroboscopic Artefacts 4.11 — Light Design/Stage Design
Black! Factory 24.11 — Light Design
Logic x Nlctn: ГОСТ ЗВУК 25.11 — Light Design/Stage Design

Underwater: зимнее шоу Михаила Коптева — 15.12 Light Design
Ухо Теория Струн 23.12 — Light Design, Light Show. Concept

Fasangassee 8, top 19
Vienna, Austria
office@cosmokultur.at
https://www.facebook.com/cosmokultur/
CosmoKultur
an international non-profit organization founded in 2015 in Vienna, whose activities are
aimed at promoting and supporting international exchange in the field of culture and art, as
well as supporting young and talented artists.
Projects that took place with the financial and organizational support of
CosmoKultur:
2013 concert in the National Philharmonic of Kyiv "Music on the Edge" (In program:
Silvestrov, Shchedrin, Retinsky), Kiew, Ukraine
2014 "Babylon Songs" - Concert of Nazgul Shukaeva and Alexey Retinsky, Cafe Wortner,
Vienna
2015 "Vienna Readings"- evening of the writer Sergei Solovyov in the gallery" Overground
", Vienna.
2016 Theatrical performance "Hamlet. Babylon" within the framework of the days of
Ukrainian culture in Vienna in Theater Dschungelwien, Vienna.
2016 "Vienna Readings" - creative evening of theater critic Arthur Solomonov - theatrical
story in Atelier Sachlink, Vienna.

2017 "Vienna Readings" is a creative evening of literary critic Oleg Lekmanov in Atelier
Sachlink, Vienna.

CURRICULUM VITAE
1997 – 2007

tristan production art & event management GbR

Conception and realization of major cultural events, concerts, theater productions, events,
corporate events and conferences

Advertising, Public Relations, Project Management Internationale Rhythmikwerkstatt Hellerau

Teaching for Palucca Schule Dresden and DIU-Dresden International University

1997 – 2007

Founding internationales Tanzfestival TANZherbst

Overall management, concept, financing, PR and organization
Creation of the dance platform DresdenTANZ.de and guest performance management

2007 - 2014

tristan production pr & kulturmanagement Einzelunternehmen

Management + event organization + PR DEREVO Tanztheater Dresden-St. Petersburg at the
Festspielhaus Hellerau

Management for concert agency Morement and organization guest performance exchange with
the Staatskapelle St. Petersburg

Since 2015

tristan production UG

Project Management - PR & Public Relations - Artist Agency

Own websites:

www.tristan-production.de

www.bachindresden.de

www.theatercampusdd.wordpress.com

www.tanzherbst.de

SELECTION OF REALIZED PROJECTS from 2006 to 2017

> Project Management and PR for DANCIN JESUS I School project of the Staatsoperette Dresden

> Artistic direction and overall management LIVING ON THE RIVER I open-air production for the
800th anniversary of Dresden> Projektmanagement und PR für WHEEL OF POWER I DEREVOInszenierung zur 400-Jahrfeier der Stadt Mannheim

> Project Management, PR and Funding Radio Play Festival and Radio Play Award Dresden

> PR for the conference of the Feldenkrais Association Germany e.V.

> PR and public relations for German-American dance project m & company San Francisco

> Project management and PR for premieres and performances Theater DEREVO at the
Festspielhaus Hellerau and Dresdner open-air productions

> International guest performance management for DEREVO Tanztheater u.a. to USA, UK, Italy,
Finland, Poland, Russia, India

> Project Management International Co-Production Dresden-Glasgow Theater DEREVO / The
Arches Nature Morte

> Project management and financing KRAFTWERK off / on open-air spectacle of the independent
theater scene Dresden

> Cooperation project management and PR CLASSIC OPEN AIR Dresden at the Frauenkirche

> Project Management and PR Agency MOREMENT and Organization Artist Exchange Dresden - St.
Petersburg in the context of orchestral guest performances

> Project management, PR and financing for Institut Rhythmik Hellerau e, V. and International
Rhythmic Workshop Hellerau

> Commissioned by the State Chancellery Curator and organizer of the Saxon Cultural Program as
part of the German Week in St. Petersburg 2016

> On behalf of the Russian Ministry of Culture and the agency Red Square Organization and PR for
the Russian Cultural Festival FEEL RUSSIA in Dresden.

> On behalf of the State Chancellery Curator and organizer of the Saxon Culture Days 2016 in
Wroclaw

> Commissioned by the Cultural Office of the City of Dresden Organization, Marketing and PR for the
Bachfest Dresden 2016

> Commissioned by Villa Wigman for TANZ e.V. PR & Public Relations for TANZFONDS ERBE
project "Bautzner Straße 107 ..."

➢ Permanent guest performance management for vocalis ensemble dresden, Serkowitzer
Volksoper u.a.

➢ Creation of event platform BachinDresden and concert series TASTENWELTEN in the
Hauskapelle Taschenbergpalais Dresden
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Дмитро Костюминський
Дата народження: 25 червня 1983
Україна, Київ
Національність: Українець
пров. Ставропольський, 5
03190
Tel .: +38 098 968 27 81
e-mail: kostiumynskyi@gmail.com
Skype: Kostiuminskyi
Facebook: KostiumynskyiDmitryi
https://www.facebook.com/KostiumynskyiDmitryi
ОСВІТА
2000-2006 Вища освіта: Державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і
дизайну ім. М. Бойчука.
http://boychukart.kiev.ua
2002-2004 Вільний слухач по класу малюнка, живопису, композиції, мистецтвознавства
академії образотворчих мистецтв і архітектури.
www.naoma.edu.ua
2004-2006 Вільний слухач Київського національного університету театру, кіно і
телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (акторське мистецтво, режисура).
http://knutkt.com.ua
2003-2007 Учень незалежної театральної школи Центру сучасного мистецтва «ДАХ»
(школи: В. Оглобліна, В. Троїцького, Клима, Б. Юхананова, І. Лисова, А. Жуковського).
http://dax.com.ua/ru
ДОСВІД РОБОТИ:
ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
2005-2008 Дитяча художня школа ДХШ № 9, викладач.
Створення нової методики навчання дітей шкільного віку по класу "Композиція",
"Малюнок", "Живопис".

Участь у створенні щорічного друкованого посібника для навчання дітей від 7 до 15
років у художніх школах - Методфонд України.
Головний викладач випускного класу, з якого 3 учня стали переможцями Київської
олімпіади серед дитячих художніх шкіл 2007 року.
ОРГАНІЗАЦІЯ
2014-2017 Громадська Організація "Театральна компанія« Dollmen ». Засновник.
Компанія спеціалізується на створенні та проведенні об'єктів театрального мистецтва
міжнародного рівня для подальшого їх продажу.
https://www.facebook.com/dollmen.co
2012-2017 Театральна компанія «Dollmen», "Hamlet. Babylon", керівник проекту,
продюсер, режисер, сценограф, адміністратор.
Міжнародний Україно-Швейцарський проект, візуально-музично-драматичний спектакль.
Розробка основної концепції проекту, продюсування, ведення матеріально-технічної
бази, бухгалтерії, фінансової звітності. Домовленість з партнерами проекту та
підрядниками необхідних видів послуг. Адміністрування проекту на всьому етапі його
підготовки та реалізації.
https://www.facebook.com/HamletBabylon
2012-2013 ВАТ "Експериментально-механічний завод", заступник директора з розвитку
проекту.
Створення концепції напрямки проекту, нагляд за створенням архітектурної концепції
етапів реконструкції. Пошук, формування бази і переговори з потенційними клієнтами
майбутнього проекту. Відповідальний за проведення заходів на ВАТ "ЄМЗ": зйомка
відеокліпів, роликів, організація перформансів, освітніх програм.
2007-2013 "Фестиваль сучасного мистецтва ГОГОЛЬFEST", в.о. директора, технічний
директор, директор по локації.
Договори з державними структурами для вирішення проведення фестивалю
(міністерство культури, київдержобладміністрація, Київпроект, МНС, МВС).
Загальне облаштування території під проведення фестивалю (Мистецький Арсенал,
2007-2009; кіностудія ім. А. Довженка 2010; ЕМЗ «Видубичі», 2012-2013).
Підготовка кадрів для виконання поставлених завдань, формування команди відділу
арт-департаменту, нагляд за виробництвом.
Пошук підрядників, робота з первинною бухгалтерською і фінансовою документацією,
складання кошторисів, укладення договорів з підрядниками всіх видів послуг. Контроль
виконання інженерно-комунікаційних і будівельних робіт.
Забезпечення технічних райдерів запрошених сторін.
ФСМ "ГОГОЛЬFEST" - один з найбільших європейських полідисциплінарної фестивалів
сучасного мистецтва (30 країн - учасників, 500 тис. Відвідувачів).
http://gogolfest.org/rus/home
2009 Лабораторія сучасного мистецтва «Бурса» київської галереї «Лавра», технічний
директор, директор по локаціях.
Визначення простору на культурній мапі Києва, благоустрій території, координація
організаторів та учасників процесу з адмін. ресурсом галереї.
https://www.facebook.com/lavragallery
2004 Державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука один з організаторів процесу формування нового навчального посібника та навчальної
бази для альтернативного руху «Живопис за фахом», в результаті якого була створена
виставка «Майстерня № 40», з подальшою PR-компанією і закріпленням формату
виставки, як постійно діючої експозиції . Дана активність призвела до появи нового
предмета навчання в КГІДПІіД ім. М. Бойчука, який є актуальним і зараз.
Знання та досвід роботи в програмах:

ArchiCad, Artlantis studio, AutoCad, Office.
ТЕАТР
2004-2017
Актор: участь у 12 постановках ЦСМ «ДАХ», Новий театр на Печерську, а також у
багатьох перформасах, культурних акціях і міжнародних фестивалях.
http://dax.com.ua/ru/actors/actors3089
Сценограф, художник, продакшндізайнер: основний концепт сценічного простору і його
дизайнерське рішення.
Розробка ескізів, креслення і 3D моделі майбутнього проекту. Нагляд за комплексом
робіт з виробництва декорацій і здача їх в експлуатацію.
Участь більш ніж в 20-ти проектах на території України та за її межами (Росія,
Угорщина, Франція, Швейцарія).
Номінація на премію "Золота Пектораль" за кращу сценографію України 2011.
Режисер, продюсер: Міжнародний Україно - Швейцарський проект, візуально-музичнодраматичний спектакль «Гамлет. Вавилон », повне ведення проекту, Київ, Україна;
Женева, Швейцарія, «Іфігенія в Тавриді. Наречена для терориста», YTC DollMen, ЦНМ
Дия, DocuToloka, медія-музично-драматична вистава, режисер, сценограф, ЦНМ Дия
Кіностудія ім. О. Довженка, Київ, Україна.

https://www.facebook.com/dollmen.co/
http://dax.com.ua/ru
Володіє, і має досвід роботи в програмах:
ArchiCad, Artlantis studio, AutoCad, Office.
КІНО
2009-2017
Художник постановник, художник, дизайнер: процес підготовки кадрів для виконання
поставлених завдань, формування команди креатив-відділу, відділу арт-департаменту,
стеження за виробництвом.
http://www.arthousetraffic.com/ru/festivals/ukraine-goodbye_1348659179/
http://www.arthousetraffic.com/en/films/?show=short
Керівник арт-департаменту серії коротких метрів проекту «Україна гудбай», компанії
Артхаус Трафік.
Фрілансер.
Знання та досвід роботи в програмах:
ArchiCad, Artlantis studio, AutoCad, Office.
ПРОЕКТИ
2017 "Іфігенія. Апофеоз", YTC DollMen, Театральний простір ТЕО, медіа-музичнодраматична вистава, режисер, сценораф, ТЕО, Одеса, Україна.
2017 «Маріологія», YTC DollMen, Alter Ratio, медіа-музична вистава, режисер,
сценограф, Церква Святого Миколая, Київ, Україна.
2017 "Selebration Cervice", Фонд Мередіт Монк США, YTC DollMen, Alter Ratio, медіамузично-хореографічна вистава, арт директор, сценограф, Gogolfest, Київ, Україна.
2017 "Run", відеокліп музичного гурту "Агонь", дизайнер, арт-директор, STB Production,
Київ, Україна.
2017 "День хризантем", арт-директор, художній фільм, Харків, Київ, Україна.
2017 «Онєгін» спільне виробництво DollMen, BLCK/BOX і Новий театр на Печерську,
медіа-драматична вистава, сценограф, арт-директор, Новий театр на Печерську, Київ,
Україна.
2015 «Іфігенія в Тавриді. Наречена для терориста», YTC DollMen, ЦНМ Дия,
DocuToloka, медія-музично-драматична вистава, режисер, сценограф, ЦНМ Дия
Кіностудія ім. О. Довженка, Київ, Україна.
2015 «Гессе. Притчі» спільне виробництво Нового театру на Печерську, Майстер Класу,
DollMen, медіа-драматична вистава, сценограф, Майстер Клас, Київ, Україна.

2015 «ПреКрасне» спільне виробництво DollMen, MY Production і Новий театр на
Печерську, медіа-драматична вистава, сценограф, арт-директор, Новий театр на
Печерську, Київ, Україна.
2014 "Пристрасті за ідіотом" спільного виробництва DollMen і Нового театру на
Печерську, медіа-драматичний спектакль, сценографія, арт-директор, Новий театр на
Печерську, Київ, Україна.
2014 «Grimouare шоу", режисер великого шоу музичного проекту "Hardkiss", Stereoplaza,
Київ, Україна.
2013 «Гамлет. Вавилон», міжнародний Україно-Швейцарський проект «Візуальномузично-драматичний спектакль, сценограф, режисер, продюсер, Київ, Україна;
Женева, Швейцарія.
2012 «Vij», спектакль, сценографія, VIDY Theater, Лозанна, Швейцарія.
2012 «Ксенофілія», художник-постановник короткометражного ігрового фільму, проекту
"Україна гудбай", Київ, Україна, Arthouse traffic.
2011 «A halott város», опера, сценографія, м. Дебрецен, Угорщина.
2011 «Ключ», художник-постановник, короткометражного ігрового фільму, проекту
"Україна гудбай", с. Яцьки, Київська обл., Україна, Arthouse traffic.
2011 «Сова», художник-постановник короткометражного ігрового фільму, проекту
"Україна гудбай", Київ, Україна, Arthouse traffic.
2011 «Демони», художник-постановник повнометражного ігрового фільму, Полтавська
обл., Україна.
2011 «E.T.A. Hoffmann: Éjféli mesék », спектакль, сценограф, м. Будапешт, Угорщина.
2010 «A Revizor», спектакль, сценограф, м. Дебрецен, Угорщина.
2010 Церемонія вручення «Future Generation Pinchuk art prize 2010», художник,
Національний музично-драматичний театр ім. І. Франка, Київ, Україна.
2010 «Золотий парашут», художник-постановник короткометражного ігрового фільму,
Київ, Україна.
2010 «Protection», спектакль, сценограф, ЦСМ «Дах», Київ, Україна.
2010 «Едіп.Собачья будка», спектакль, сценограф, ЦСМ «Дах», Київ, Україна.
2009 «Двоє», спектакль, художник-постановник, Черкаський музично-драматичний
театр, Україна.
2009 «Дон Кіхот», перформанс, сценограф, галерея «Лавра», Київ, Україна.
2009 «Едіп Цар. Епізод 1 », сценограф, фестиваль « Шешори », Вінницька обл., Україна.
2009 «Сарана. NET », автор скульптури, центральний вхід заводу« Квазар », Київ,
Україна.
2008 Перформанс присвячений до 200-річчя від дня народження М. В. Гоголя,
художник, с. Гоголівка, Полтавська обл., Україна.
2008 МКФ "Молодість", перформанси на честь відкриття і закриття міжнародного
кінофестивалю, сценограф, Національний палац Україна, Київ, Україна.
2008 Урочисті збори на міжнародному форумі присвяченому 75-й річниці Голодомору в
Україні, сценограф, Національна опера України.
2008 «Свіжа кров», художник, серія перформансів за підтримки фонду EIDOS,
центральні вуличні майданчики Києва, України.

VITA
Isolde Matkey
Comeniusstraße 14 a, 01307 Dresden, Tel. 0351-4420291, Funk 0173-3794568
Email: info@tristan-production.de

Personal Information

School

Born on 14.11.1958 in Sondershausen / GDR
Parents died
Marital status: Divorced
Child Sebastian Matkey, born 31.12.1985
Nationality BRD
1973 - 1977 High school graduation at the special classes for
music of the EOS "Gerhard Hauptmann" in Wernigerode
Singer at Rundfunkjugendchor der DDR

Special interests

Theater, dance, music, literature, history, visual arts

Voluntary work

Initiator Theatercampus for refugees in Dresdner
Initial reception facilities, association Villa Wigman for dance

Hobbies

Choir singing, nature, diving, foreign cultures

PROFESSIONAL BACKGROUND
Isolde Matkey
Graduate musicologist, dramaturge, journalist, cultural manager

1977 - 1983

1983 - 1995

Studied music and drama
at Leningrad Conservatory „Rimsky-

Korsakov“, diploma „very good“

Dramaturge at der Sächsischen Staatsoper Dresden

Dramaturgical collaboration with directors such as Ruth Berghaus, Joachim Herz,
Fred Bernd, Carsten Ludwig and choreographers like Thomas Hartmann, John Neumeier,
Stephan Thoss, Hanne and Harald Wandtke
Foundation, dramaturgical support and direction of the small scene in the Wigman-Haus,
stimulation and realization of premieres and first performances in the field of experimental
music and dance theater
Conception of programs, posters and exhibitions
Numerous publications in program books, journals and books
Conception and realization of press conferences and symposia
Organization and conducting of guest tours and artist support
1995

Started freelance work as dramaturge, journalist and cultural
manager

Guest dramaturge and librettist, etc. for Staatstheater Stuttgart, ZDF, Dehnberger Hof
Theater, Saxon State Opera Dresden, Hamburg Ballet of the State Opera Hamburg and
Thoss TanzKompanie Kiel
Press releases on history, art, culture and everyday life
Music theater reviewer and journalistic activity u.a. for Saxon newspaper, Dresdner latest
news, AOK magazine.
Theater editor of the Dresden city magazine SAX - until today
Numerous translations from Russian.
Project management, production management, advertising and public relations u.a. For:
International Theater Festival Theater of the World
International Dance Week Dresden
Management Ensemble Musica Temporale of the Free Academy of the Arts Leipzig
1997 – 2007

tristan production art & event management GbR

Conception and realization of major cultural events, concerts, theater productions, events,
corporate events and conferences
Advertising, Public Relations, Project Management Internationale Rhythmikwerkstatt
Hellerau

Teaching for Palucca Schule Dresden and DIU-Dresden International University
1997 – 2007

Founding internationales Tanzfestival TANZherbst

Overall management, concept, financing, PR and organization
Creation of the dance platform DresdenTANZ.de and guest performance management

2007 - 2014

tristan production pr & kulturmanagement Einzelunternehmen

Management + event organization + PR DEREVO Tanztheater Dresden-St. Petersburg at
the Festspielhaus Hellerau
Management for concert agency Morement and organization guest performance exchange
with the Staatskapelle St. Petersburg
Seit 2015

tristan production UG

Project Management - PR & Public Relations - Artist Agency
OTHERS
Linguistic proficiency:
Russian fluent in speech and writing very well
English good
Computer skills:
Windows, Microsoft Word, MS Excel, MS Outlook, Use Internet and Social Media
Member of the German Journalists Association
Member of the State Association of Free Theaters in Saxony

Own websites:
www.tristan-production.de
www.bachindresden.de
www.theatercampusdd.wordpress.com
www.tanzherbst.de

SELECTION OF REALIZED PROJECTS from 2006 to 2017
> Project Management and PR for DANCIN JESUS I School project of the Staatsoperette
Dresden
> Artistic direction and overall management LIVING ON THE RIVER I open-air production for
the 800th anniversary of Dresden> Projektmanagement und PR für WHEEL OF POWER I
DEREVO-Inszenierung zur 400-Jahrfeier der Stadt Mannheim
> Project Management, PR and Funding Radio Play Festival and Radio Play Award Dresden

> PR for the conference of the Feldenkrais Association Germany e.V.
> PR and public relations for German-American dance project m & company San Francisco
> Project management and PR for premieres and performances Theater DEREVO at the
Festspielhaus Hellerau and Dresdner open-air productions
> International guest performance management for DEREVO Tanztheater u.a. to USA, UK,
Italy, Finland, Poland, Russia, India
> Project Management International Co-Production Dresden-Glasgow Theater DEREVO /
The Arches Nature Morte
> Project management and financing KRAFTWERK off / on open-air spectacle of the
independent theater scene Dresden
> Cooperation project management and PR CLASSIC OPEN AIR Dresden at the
Frauenkirche
> Project Management and PR Agency MOREMENT and Organization Artist Exchange
Dresden - St. Petersburg in the context of orchestral guest performances
> Project management, PR and financing for Institut Rhythmik Hellerau e, V. and
International Rhythmic Workshop Hellerau
> Commissioned by the State Chancellery Curator and organizer of the Saxon Cultural
Program as part of the German Week in St. Petersburg 2016
> On behalf of the Russian Ministry of Culture and the agency Red Square Organization and
PR for the Russian Cultural Festival FEEL RUSSIA in Dresden.
> On behalf of the State Chancellery Curator and organizer of the Saxon Culture Days 2016
in Wroclaw
> Commissioned by the Cultural Office of the City of Dresden Organization, Marketing and
PR for the Bachfest Dresden 2016
> Commissioned by Villa Wigman for TANZ e.V. PR & Public Relations for
TANZFONDS ERBE project "Bautzner Straße 107 ..."
➢ Permanent guest performance management for vocalis ensemble dresden,
Serkowitzer Volksoper u.a.
➢ Creation of event platform BachinDresden and concert series TASTENWELTEN in
the Hauskapelle Taschenbergpalais Dresden

Alexey Retinsky, composer, artist
Märzstrasse 125, 36-37
1140 Vienna, Austria
Tel. +436802216592

retinsky.com
https://soundcloud.com/alexey-retinsky

Alexey Retinsky (ukr. Oleksii Retynskyi) - 14.11.1986 - (Ukraine/Austria)

Retinsky’s oeuvre is wide; as a creator of symphonic, choir, chamber, electronic music, music for
theater, film, installations and performance art. Аs well as Retinsky is a visual artist who works in
his own textured graphics technique. Retinsky studied composition and electroacoustic
composition at The Music Academy of Kiev and Zurich University of the Arts. His PhD studies
were concluded at the University of Music and Performing Arts under the guidance of the
professor Beat Furrer. Since 2014 Alexey Retinsky lives and works in Vienna.
Musical Education
•

2015-2016: Postgraduate study at the composition faculty of University of Music and
Performing Arts Graz (Prof. Beat Furrer).

•

2013-2014: Internship (composition, audio design with a focus on multi-channel music) in
the sound studio "Idee und Klang" in Basel.

•

2011-2014: MA study at the electroacoustic composition faculty at the Zurich University of
the Arts (Prof. German Toro-Perez).

•

2009-2011: MA study at the composition faculty of the Zurich University of the Arts (Prof.
Bruno Karrer).

•

2005-2009: BA/MA study at the composition faculty of the Ukraine National Music Academy
(Prof. I. Sherbakov).

•

2000-2005: Study at the Tchaikovsky Music School in Simferopol, Crimea (oboe and
saxophone, teachers: G. Retinskyi, N. Bekirow).

Competitions, scholarships and call for scores
• 2017: Selection of the piece Tirade for saxophone quartet (2017) for international festival
Gaudeamus 2017, Utrecht, Holland.
• 2016: Selection of the string quartet "C - Dur" for call for scores for the concert: 100th
birthday of the composer Karl Schiske. University of Music and Performing Arts Vienna,
Austria.
• 2012: II. Prize of the 9th Electroacoustic Composition Competition Musicacoustica-Beijing
2012, China.
• 2010: Scholarship from the Else Meyer Foundation, Switzerland.
• 2009-2011: Scholarship of the Foundation Lyra (four times), Switzerland.
• 2007: Scholarship of the Richard-Wagner scholarship to visit the Beyreuther Festspiele,
Germany.
• 2005: II. Prize for oboe at the All Ukrainian Wind Competition.
• 2004: I. Prize for saxophone at the All Ukrainian Wind Competition.

Workshops and masterclasses
14 - 15 Jan. 2012

at Peter Ablinger

Zurich, Switzerland

12 - 15 Apr. 2011

at Helmut Lachenmann

Zurich, Switzerland

8 - 14 Nov. 2011

at Beat Furrer

Zurich, Switzerland

26 - 29 Oct. 2009

at Martin Smolka

Zurich, Switzerland

5 Oct. 2007

at Zygmunt Krauze

Kiev, Ukraine

Festivals (selective)
•

Gaudeamus (09.17 Utrecht, The Netherlands)

•

Knijnii arsenal (Book arsenal), (05.17, Kiev, Ukraine)

•

Collegium Festival (Lviv, Ukraine, 12.15)

•

Ukrainian Culture Days (11.15, Vienna, Austria)

•

Festival of experimental music «+16» (08.15, Kiev, Ukraine)

•

MDR music summer (06.15, Eisenach, Wartburg, Germany)

•

Audio Art Festival (11.14, Krakow, Poland)

•

CIME / ICEM Festival in Center for Experimental Music and Intermedia. (10:14, Denton, USA)

•

International Piano Festival in Mariinsky Theater, (2014, St. Petersburg, Russia)

•

Mischwaldfest (10.13, together with Dumb Grass, Saratov, Russia)

•

Musica Electronica Nova (10.13, Breslau, Poland)

•

Zawod (09.13, together with Dumb Grass, Saratov, Russia)

•

Electroacoustica (06.13, Kiev, Ukraine)

•

Em Visia (2012, 2014, 2015, Kiev, Ukraine)

•

Musicacoustica-Beijing 2012 (10.12 Beijing, China)

•

Calm i Noize Festival (10.12, Donetsk, Ukraine)

•

Accumulator (10.12, Kharkov, Ukraine)

•

Gogol Fest (09.09, 09.12, 09.13, 10.14, Kiev, Ukraine)

•

ZixZixOne (4 September, Kiev, Ukraine)

•

Kiev Music Festival (05.07, 05.08, Kiev, Ukraine)

•

Season premiere (05.07, Kiev, Ukraine)

•

International Youth Music Forum (05.06, Kiev, Ukraine)

Concerts (selective)
• Concert of the choir and orchestra MUSICAETERNA, conductor Teodor Currentzis, (Grand Hall
of the Moscow Conservatory, 08.02.18)
• Spaces: Alexey Retinsky / multi-channel EA music / club Mezzanine (08.06.17, Kiev, Ukraine)
• Mariologia / Choir Alter Ratio / Alexanderkirche (04.06.17, Kiev, Ukraine)
• Piano recital by Anthony Baryshevsky Vienna-Darmstadt-Kiev / National Philharmonic of
Ukraine (12.02.17, Kiev, Ukraine)
• Landscapes in Green and White. Austrian and Finnish Contemporary Music for Traditional
Instruments / supported by SKE, Austria (14.10.16, Echo Room, Vienna, Austria / 28.10.16,
Sibelius Academy, Helsinki, Finland)
• Romanticism and Modernity / Conservatory Dreilinden / I. Zavgorodnii (violin), Denis Zhdanov
(piano) (30.06.16, Lucerne Switzerland)
• Composer's portrait Alexey Retinsky in Alte Schmiede (20.10.16, Vienna Austria)
• Retinsky Project / Songs of Innocence and Experience (27.05.16, Kiev, Ukraine)
• 100th birthday of the composer Karl Schiske / MDW (17.05.16 Vienna, Austria)
• Concert homage to Pierre Boulez / Ukho-Ensemble / conductor: Luigi Gaggero (26.12.15,
Kiev, Ukraine)

• Music on the Edge / National Philharmonic of Ukraine / Kiev Chamber Orchestra / Conductor:
Mikheil Menabde (26.08.15, Kiev, Ukraine)
• International Piano Festival at Mariinsky Theater (12.14, St. Petersburg, Russia)
• Music of contemporary composers / Lucerne Music School (06.13, Lucerne, Switzerland)
• Recital of the composer Alexey Retinsky in the Irnigerhaus (11.13, Zurich, Switzerland)

Artistic Residence
Artist in the residence "IZOLYATSIA": artist talk and concert (07.13 - 09.13, Donetsk, Ukraine)

Music for theater
•

Theater play Iphigenia. Apotheosis (directed by Dmitry Kostyuminsky in 2017). Мusic for
women's choir, drums and live electronics
The performances:
2017 Theater TEO, Odessa, Ukraine (4 times)

•

Theater play Iphigenia from Tauris. The Bride for a Terrorist (directed by Dmitry Kostyuminsky
in 2015). Мusic for women's choir, drums and live electronics
The performances:
• 2015 Dovzhenko Filmstudio, Kiev, Ukraine
• 2017 Dovzhenko Center, Kiev, Ukraine

•

Theater play Hamlet. Babylon (directed by Dmitry Kostyuminsky in 2012). Music for three
folklore women's voices, two cellos and a flute.
Performances:
• 2013, Dovzhenko Filmstudio, Kiev, Ukraine
• 2014, Theater Galpon, Geneva, Switzerland
• 2014, Théâtre de la Poudrière, Neuchatel, Switzerland
• 2015, Museumsquartier, Vienna, Jungle Theater, Vienna, Austria
• 2017 Dovzhenko Center, Kiev, Ukraine

Installations:
• Music for installation INVERSE in Dresden Zwinger. Together with Florian Dombois /concept
(29.10.17, Dresden, Germany)

• Sound-light installation for the Reininghaus ground in Graz. Together with Siegrun Appelt,
Licht (03.15, Graz, Austria)
• Electroacoustic installation Sleeping music for collective sleep (29.09.12, Kiev, Ukraine)

Music for film
Anatomy of the Treason. Director: Nick Dreyden (2017, Lenfilm, Russia)

Exhibition of graphic works:
• Schneiderei.Home.Studio.Gallery (12.14, Vienna, Austria)
• I come from my mother (12.14, Gallery "Prosa" Vienna, Austria)
• Solo exhibition in the National Philharmonic of Ukraine (08.15, Kiev, Ukraine)
• Solo exhibition at the club "Vagabond" (09.15, Kiev, Ukraine)

Projects, which were implemented together with the sound studio "Idea and sound" Basel
from 02.13 to 01.14:
•

Sound design for a new exhibition with a three-dimensional battle scene of the "Battle of
Marignano" in the Landesmuseum Zürich.

•

Sound design for the Imperial War Museum in London to reopen a new multimedial
exhibition of the "First World War Gallery".

•

Composition / Arrangement / Mixing for the production of a new radio-label "Rendez-Vous
at noon" at SRF1.

•

Gallery 4 - King Abdulaziz Center for World Culture, in Saudi Arabia: setting of sound
recordings and sketching of acoustic layouts for the permanent exhibition on the history of
nature and culture in Saudi Arabia.

•

Editing and composition of sound recordings from the archive for a special exhibition of the
Basler Afrika Bibliographies in South Africa.

•

Digestival-sound installation "The Art of Holistic Design": composition and realization.

•

Exhibition "Deciding" in the Stapferhaus Lenzburg: Creation of the acoustic exhibition
design.

Others
Among the musicians who performed his works are (selective):
Teodor Currentzis (conductor, RU/GR), Luigi Gaggero (conductor and cimbalom player, IT), Olga
Pryhodko (choirmaster, UA), Jean-Bernard Matter (conductor, FR), Mikheil Menabde (conductor,
GE), Igor Zavgorodny (violin, UA), Iryna Gintova (violin, UA/CH), Vladimir Lavrinenko (piano, UA/
DE), Anthony Baryshevsky (piano, UA), Anna Ulaieva (piano, AU), Nazgul Shukaeva (voice, UA/
KZ).
Among the ensemles which performed his works are (selective):
Ukho Ensemble (UA); String quartet "Collegium" (UA); Choir «Alter Ratio» (UA); Kiev Chamber
Orchestra (UA); Webern Ensemble Vienna (AU); Keuris Saxophone Quartet (NL), Duo Ovocutters
(AU).
Music was played in such concert halls as (selective):
National Philharmonic of Ukraine (Kiev), Mariinsky Theater (St. Petersburg), Grand Hall of the
Moscow Conservatory, Wartburg Castle (Eisenach), Museumsquartier (Vienna).

Alexey Retinsky worked in cooperation with artists such as (selective):
Siegrun Appelt (media art, light, AU), Florian Dombois (media art, CH/DE), Alexander Sushinsky
(founder of DaSein Art Gallery, UA), Dumb Grass (video art, RU), Valentin Tszin (Butoh dancer,
choreographer, DE), Dmytro Kostiumynskyi (theater director, UA), Nick Dreyden (film director,
RU).

Membership:
Retinsky is a member of the International Society for Contemporary Music, Austrian Composers'
Union (ÖKB), Austrian Society for Contemporary Music (ÖGZM), AustroMechana and Dutch
Copyright Organization BUMA.

Since 2016 the notes of Alexey Retinsky are published in the publishing house Donemus
(Holland).

Specialized software skills:
Pro Tools, Adobe Audition, Ableton Live, Audiosculpt, Final.

Linguistic proficiency:
Ukrainian: mother tongue
Russian: mother tongue
German: upper level
English: intermediate level

Place and date
January 3, 2018, Vienna

Curriculum vitae

Kateryna Rostovtseva - Art manager
Date of birth:14.11.1991
Nationality: Ukraine
Address: Märzstrasse 125/36-37, 1140 Vienna
Tel.: +436805006810
E-mail: katerynarostovtseva@gmail.com

Education
March 2013 to June 2017

BA Art History, University of Vienna

Sept. 2009 to Sept. 2011

Department of "Music Art" and "Double Bass" at
the P. I. Tschajkowskij Music Academy in
Simferopol, Ukraine

June 2010

Matura at the College of Business, Simferopol,
Ukraine

Professional background
July to June 2017

Assistant director at the opera "Le comte Ory" at
opera festival operklosterneuburg

March to June 2017

Internship at Klangforum Wien Manager of the
project "Visual Dimension" (Wiener Konzerthaus)

March to Dec.2016

Manager CIS / CIS countries, assistant to the
management at L et 's Cee Film festival

Feb. 2014 to Nov. 2015

Manager, producer at the theater company
"Dollmen", Kiev
projects:
„Iphigenie auf Tauris. Braut für den Terroristen.“
„Hamlet.Babylon“

Sept. 2015

Manager of the concert "Music at the Border" in
the Ukrainian National Philharmonic, Kiev

From Sept. 2015

General secretary of the association
"CosmoKultur", (international art and cultural
mediation) Vienna

From Sept. 2014

Manager of the artist Alexey Retinsky

Jan. 2008 to June 2012

Studio musician in the studio "New Day",
Simferopol, Ukraine

Video Art: TENPOINT (Blck Box) Tenpoint are a collective of Kyiv
based visual artists Maxym Poberezhskyi and Oleksii Tyshchenko who
practice live video performances and explore interactive digital art. They
are founders of the first in Ukraine school of media art
and VJ “Blck Box“. Participated in Detali Zvuku festival since its
founding, Kvitnu fest (experimental electronic music festival), Gogolfest
(since 2008). At the same time Tenpoint are co-founders and resident vjs
of KIEVBASS — Kyiv (Ukraine) based Dakh nights which have become
a meeting point for Ukrainian higher context audiences and present up to
date electronic dance sounds + modern visual-arts. Tenpoint’s own style
has a sound form, often with provocative content. Combination of
narration and abstraction is also one of multiple key components.
Tenpoint has collaborated as a visual support team with such musicians
as Extrawelt, Scorn, Sex in Dallas, Goldie, Tobias Schmidt, Juno
Reactor, Esthetic Education, Dakha Brakha, Shpongle, Hallucinogen,
Controlled Weirdness and many others. With company Dollmen worked
on the performance Hamlet. Babylon, as well as “Iphigenia. Bride for a
terrorist”
www.tenpoint.com.ua
facebook

Valentin Tszin
www.tszin.dance
Gubenerstr. 45 ℅ Auernigg
10243 Berlin, Germany
v.tszin@gmail.com
skype: tszinvalentin
21 January 1984
Valentin Tszin is a Russian-born artist and dance researcher based in Berlin. His method
(named 4/4 4/3 4/0) draws on the forms and fundamental principles of dramatic theatre,
taekwondo, butoh and throat singing.
Tszin's body of work varies greatly in scale; he works across a contrasting range of formats,
from ascetic solos to intricate group concepts. His projects have been presented to diverse
audiences internationally, some having involved up to one hundred people.
Interdisciplinary dialogue in the arts is the way forward, according to Tszin. Beyond just
dance, he has been commissioned to produce works for a wide variety of contexts; he has
been involved in the worlds of architecture (he created a piece to inaugurate a building
designed by Zaha Hadid), film (he has had a career in cinema spanning over a decade),
contemporary art, theatre, and new media. Through this unique hybridized approach, he
attempts to push the boundaries of the body and mind, whether his own, his dancers' or his
audience's.
He has been producing his most recent works in collaboration with various techno
musicians.
Valentin Tszin regularly conducts international master classes to explore with his students
the process of collective creation. The idea that one's perceptions of reality are malleable
through the alteration of one's physical body and state of mind is one that is axial to his
method, and one that he furthermore believes is capable of changing the way people create
art and interact with the world on a larger scale.
PERFORMANCE HISTORY (selected)
2017
2017
2017

The Elephants´ Rave (group)
Bosch: Parts of His Body (solo,duo,group)
Monsteur Sound (solo)

Alte Münze, Berlin (DE)
Alte Münze, Berlin (DE)
Champ Libre, Paris (FR)

2016
2016
2016
2016
2016

Techno Sacrifice (solo)
Monsterooz zzz (duo)
Silent Creation (duo)
Medea (group)
Superficial Moves (duo)

Berlin (DE); Paris (FR); Amsterdam (NL)
Acud Theater, Berlin (DE)
Acud Theater, Berlin (DE)
Olimpiysky stadium, Kiev (UA)
Spektrum, Berlin (DE)

2016
2016
2016

cut through reality (solo)
I Have Known (duo)
Gaze Zone (solo)

El Otto, Barcelona (SP)
Acud Theater, Berlin (DE)
Acud Theater, Berlin (DE)

2015
2015
2015
2015
2015

against the body, part.1 (solo)
Instincts (solo)
Out of the Spectacle (group)
Rope Berry (duo)
Deep Memory (solo)

Spazio Ex Anslaldo, Milano (IT)
Arena, Berlin (DE)
Zaha Hadid D´ Tower, Moscow (RU)
Crazy Cabaret, Nancy (FR)
Body Radical Fest, Budapest (HU)

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Elephant´s Dance (solo, group)
Infant Melee (solo, duo, group)
Deep Memory (solo)
Nocturne con Flavia (group)
Tri+O+Angle (solo, duo, group)
Kindergarten (group)
Dostoevsky. the Corpse (solo, group)

Butoh Fever, Bangkok (TH)
Dock 11, Berlin (DE)
Butoh Off, Basel (CH)
Platforma, Moscow (RU)
Dock 11, Berlin (DE)
Platforma, Moscow (RU)
Space, Tokyo (JP)

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

Ode to Ötzi (duo)
Where the diamond sleeps (duo, group)
Out of the Office (group)
Ka Te Túi (group)
Out of the Forest (group)
Danza Butoh en Medellín (solo, group)
in searching for Antignous (solo)
voice and body in between (duo)

6 Level, Kiev (UA)
DPI, Moscow (RU)
Solo Interiors, Moscow (RU)
GogolFest, Kiev (UA)
Archstoyanie, Nikola-Lenivets (RU)
Festival de de Poesía, Medellín (CO)
Athens (GR)
Open Stage, Moscow (RU)

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Russian Roulette (group)
Tokyo in the Sky (group)
Mediamoon (group)
ЦВЕТЫ.12ч.РАЯ.на.Земле (solo)
Memorial Carnival (group)
Timeless (group)
Demonissia (group)

Open Stage, Moscow (RU)
Open Stage, Moscow (RU)
Open Stage, Moscow (RU)
Belye Oblaka, Moscow (RU)
Open Stage, St.Petersburg (RU)
MMOMA, Moscow (RU)
Open Stage, St.Petersburg (RU)

2011
2011
2011
2011

Telescope (group)
Okean (group)
Zoloto (solo)
Deep Memory (solo)

Open Stage, St.Petersburg (RU)
Open Stage, St.Petersburg (RU)
Erarta, St.Petersburg (RU)
Black Box, St.Petersburg (RU)

2010
2010
2010
2010
2010

Twilight Carp (duo)
Heathrow: Summer of Love (group)
Hot Terrace (group)
totem&tabboo (group)
Barkhatt (duo)

Black Box, St.Petersburg (RU)
Black Box, St.Petersburg (RU)
Open Stage, St.Petersburg (RU)
Place, St.Petersburg (RU)
Schaubuden, Dresden (DE)

2009
2009

Wheel Tango (group)
Метро Назад (group)

Hermitage, St.Petersburg (RU)
Bulgakov House, Moscow (RU)

2008

Облако, похожее на Дельфина (group)

Drama theatre, Syzran (RU)

2007

Соль (group)

Golosova-20, Togliatti (RU)

WORKSHOP
2017
2016
2015
2014
2013

Bosch:Butoh & 4/4 4/3 4/0
Elements of Desire
Denial of Errors
Body Alienation
Semiotics of Human Body

FILMS (selected)
2017
2016
2013
2013
2012
2011

Medea´s Walk (dir. Mel Hsieh)
Detachment Mission (dir. Walter Solon)
Arventur (dir. Irina Evteeva)
Fort-Ross (dir. Yury Moroz)
MOCT/Le Pont (dir. TK Kim, Pat Marcel)
Silicone (dir. Andre Budwing)

Ukraine/Taiwan
Germany/Portugal
Russia
Russia
France/Russia
Sweden/Russia

EDUCATION
2015-2016
2001-2005

Master of Arts SODA (Solo Dance Authorship)
Bachelor (Drama theatre and film actor)

HZT-Berlin, Berlin (DE)
FEAA, Vladivostok (RU)

2009-2013

Sainkho Namtchylak (throat singing)
DAIRAKUDAKAN 大駱駝艦 (butoh)
Ko Murobushi (butoh)
Carlotta Ikeda (butoh)
Masaki Iwana (butoh)
Flavia Ghisalberti (butoh)

2007-2009

DEREVO (physical theatre)

Dresden (DE)

2006-2007

Roman Viktyuk Theatre (drama theatre)

Moscow (RU)

1991-2001

Taekwondo WTF (martial arts)

Vladivostok (RU)

Reference letters

Ladies and gentlemen,

organization CosmoKultur confirms that it is ready to support the implementation of the project of
the theatrical company Dollman "Messiah" in Austria. We are ready to provide a rehearsal room
and a technical base on partner terms and support from the organizational side.
Sincerely,
President of CosmoKultur
Yuliya Di Bella

Fasangassee 8, top 19
Vienna, Austria
office@cosmokultur.at
https://www.facebook.com/cosmokultur/

