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ПЕТЪР ДЕНЧЕВ е роден на 8 август 1986 г. във
Варна. Завършва режисура за драматичен театър в
НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” при проф. Здравко
Митков. Неговите учебни представления “Смъртта
и Дяволът”, “Схватки” и “Слугините” са участвали
на театрални фестивали в Сърбия, България и
Косово. “Жената от миналото” по Роланд Шимелп-
фениг (ДКТ - Пазарджик) е дебютът му на професи-
оналната сцена. Поставя “Карнавал” от Жорди
Галсеран и “Ромео и Жулиета” по У. Шекспир (ДТ -
Стара Загора), “Медея” по Еврипид, Ануи, Драйер и
Бродски (ДТ - Русе) и “Морски пейзаж” от Едуард
Олби (НТ “Ив. Вазов”), “Бурунданга” от Жорди Галсе-
ран (ДСТ “Алеко Константинов” - София), както и
спектакъла “Мизантроп” (Сдружение “Клас” - “Фаб-
рика 126”, София). Автор е на сборника с разкази
“Истории в минало време” и романа “Тихото
слънце”. Лауреат е на престижни награди за по-
езия. Най-новата му постановка е на “Различният”
от Алексей Слаповски в ямболския театър. Със
съдействието на ДТ “Невена Коканова” режисьорът
даде интервю за ДУМА.

ПЕТЪР ДЕНЧЕВ:

ТЕАТЪРЪТ ТРЯБВА ДА УЛАВЯ
ЕНЕРГИЯТА НА ДЕНЯ

Спектакли, които разглеждат актуалните теми
на съвремието, може да помогнат на хората да задават
правилните въпроси, които са по-важни от правилните
отговори, казва младият режисьор, чиято най-нова
постановка е в ямболския театър

Интервю на
Вилиана СЕМЕРДЖИЕВА

Снимка Евгения РАНГЕЛОВА

 Всъщност как стана
връзката ви с трупата?
Вие ли предложихте загла-
вието? С какво ви привле-
че?

- Отдавна поддържам
връзка с ямболския театър,
бях получил покана преди
две години, но все нещо се
случваше - не можехме да
намерим точното време,
подходящо заглавие. Когато
ми попадна тази пиеса, ре-
ших, че е подходяща, защо-
то се занимава с нещо наи-
стина съществено и това е
въпросът за любовта.
Въпросът за любовта като
екзистенциален и най-ва-
жен. За нейното съхранява-
не, за загубата и възстано-
вяването й. За възможност-
та да осъществиш автенти-
чен контакт с другия, да вле-
зеш в неговия живот, да се

случи истинско взаимопро-
никване. Досега съм се за-
нимавал с тази тема само в
писането, затова реших, че
ще бъде интересно да се
сблъскам с един непознат
състав с това заглавие.

 Сработването с ям-
болските театрали лесно
ли се получи? Какво е чув-
ството, когато работите
за първи път с даден екип?

- Така или иначе, посто-
янно се случва човек да се
среща с непознат екип, а и
познатият винаги е непознат
в известен смисъл. Струва
ми се, че в този проект ус-
пяхме да работим до-
статъчно добре, за да създа-
дем спектакъла си в нужна-
та атмосфера.

 Поставяли сте в
Русе, Пазарджик, Стара
Загора. Как живеят и рабо-
тят творците в
извънстоличните театри?

- Покрай моите чести
пътувания установявам, че в
България има твърде много
малки общности, кланове,
анклави и т.н., които говорят

на различни езици, живеят
по съвършено различни пра-
вила. Ако така може да се
каже, споделят ценности или
идентичност, които не са
приложими за по-голямата
общност и ако бяха прило-
жими, ще възникне неприми-
рим конфликт. Това е доста
сериозно разпадане на общ-
ността, за което аз, впрочем,
съм имал предусещането в
първите години след 2000-та.
Това се отнася и за театрал-
ното съсловие, независимо
къде живеят неговите пред-
ставители. Всичко е разпокъ-
сано, оцеляват трудно. Дви-
жението навсякъде е хаотич-
но, случват се различни про-
цеси, няма опит за обединя-
ване. Даже се наблюдава
презрение към колективното
- нещо, без което театърът
не може.

 Публиката оказва ли
някакво влияние в това
отношение?

- Проблемът с публиката
е, че голяма част от нея не
е достатъчно въвлечена в
театралното изкушение.
Трудно е да се наруши гра-
ницата между изпълнители-
те и публиката и да се полу-
чи смислена среща, за да
може аудиторията да бъде
изкушена и да търси и по-
нататък това изживяване.
Липсата на разбиране, че
театърът е специфична ме-
дия, в която публиката съу-
частва (най-често мълчали-
во), че това е среда, в която
се полагат смисли, довежда
до тежко травестиране на
театъра. И това не е толкова
проблем на липсата на об-
разование и традиции, а на
инициативност. Преди някол-
ко дни, след представлени-
ето на “Мизантроп” във “Фа-
брика 126” направихме сре-
ща с публиката, което е не-
обичаен формат за нашата
реалност. Останахме впечат-
лени, че никой от зрителите
не си тръгна.

 Режисирали сте Ев-
рипид, Шекспир, Молиер,
Гогол, Ведекинд, Жьоне,
Брукнер, Шимелпфениг,
Олби... Кой от всички авто-
ри най-много ви е “измъчил”
или е бил най-силно твор-
ческо предизвикателство
за вас?

- Понеже все още съм в
началото на своя път, реших,
че ще започна да правя
различни неща, ще се сре-
щам с различни хора, с раз-
лични жанрове, автори и
заглавия, които са ми инте-
ресни. Реших, че не искам
да “концептуализирам” уси-
лията си. Мисля, че колкото
по-целенасочено човек се
занимава с нещо, толкова
по-голям е шансът да му се
случи нещо наистина смис-
лено. За мен театърът е ин-
тересен като парче живот,
като вид общуване, незави-
симо от жанровата форма и
като парче живот, в него ме
интересува “тягата” на пара-
докса. Защото в днешния
ден постоянно изхождаме от
правилността на разбиране-
то, че човекът “знае” какво
прави. Аз твърдя, че не мо-
жем да бъдем много сигур-
ни в това. Относно измъчва-

нето, мисля, че срещата с
пиесата на Едуард Олби
беше много трудна - той е
един много сложен и точен
автор.

 Това, че самият вие
пишете разкази и романи
отразява ли се върху под-
хода ви като режисьор?

- Не мога да кажа. Рабо-
тейки, човек е воден от ин-
туицията и опита, които е
натрупал до момента, и по-
стоянно се опитва да наме-
ри нови пътища. Мисля, че
няма особена връзка. Аз
просто правя нещата, така,
както ги правя.

 Чувствате ли подтик,
необходимост да пишете
драматургия, да постави-
те изцяло свой авторски
спектакъл?

- Не, никога досега не
съм изпитвал подобно же-
лание. Много бих искал оба-
че да направя спектакъл в
движение, в който актьори и
танцьори да взаимодействат
със свои лични спомени и
сънища на психодраматичен
принцип. Но досега не съм
имал времето да се впусна в
това.

 Обичате да участва-
те в живи четения - какво
ви дават разговорите с
читателите?

- Когато човек работи в
театъра, вижда своята пуб-
лика. Тя идва в театъра, ако
не дойде, няма как да се
срещне със спектакъла.
Пътищата на една книга
обикновено са много по-
сложни и разнообразни.
Винаги ми се е струвало
много важно, че писателят
трябва да бъде в известен
смисъл “пърформър” на соб-
ствените си текстове.

 Какво според вас е
типично за общата теат-
рална картина в България?

- Мисля, че типичното е,
че постоянно се рестартира
миналото под някаква фор-
ма и така се губи адекват-
ността в днешния ден. Съще-
ствува някаква жестока па-
тетика към миналото, което
се митологизира. Но тази
патетика е музейна,
всъщност няма отражение
върху днешния ден, освен да
“демотивира” и да блокира
опитите да се осмисли днеш-
ният ден. Така се живее с
представи, но не и с реални
случки. Става така, че цяло-
то ни общество, въпреки
разпокъсаността си, е обе-
динено в един лош спек-
такъл, в който всеки неуме-
ло играе ролята на някого
друг. Така се поражда усе-
щането, че денят и истината
са се измъкнали, не са се
случили. Театърът е бързо
изкуство, което трябва да
улавя енергията на деня, на
случката и да се променя
всекидневно. Трябва да
бъде радикален. Но автен-
тично радикален, не и ми-
микриращ радикалност.

 Има ли в салоните
млада публика?

- Има, да, но е трудно да
се говори по принцип.
Българската публика има
патетично отношение към
театъра, от една страна, за-
щото той е бил част от наци-

оналното ни възраждане, а
по-късно от изграждането
на нацията; от друга страна,
отношението като към “жив
телевизионен формат” се
смесва с разбирането за
“сериозността” на сцената,
т.е., че театърът трябва да
обговаря много важни исти-
ни за живота, които публи-
ката да може да употреби
утилитарно в живота си. То-
ест, разбирането, че те-
атърът трябва да носи някак-
ви практически, съизмерими
ползи (като непосредствено
забавление или общовалид-
ни мъдрости) е много вред-
но и трудно за промяна.

 Твърдите: “Вярвам, че
има начин изкуствата да
бъдат силен инструмент
за разрешаването на важ-
ни проблеми.” Как? И напри-
мер у нас по какъв начин
може изкуството да
изпълни тази роля?

- Ако може театърът да е
фактор на нашето неспокой-
ство, а не фактор на някакво
добруване и задоволяване
на първичната потребност от
забавление, тогава би било
възможно. В театъра въоб-
ще не реагираме на онова,
което се случва наоколо.
Спомням си, че през 90-те
години до границите на
България последователно
се водеха 4 войни. Мисля, че
за този период нямаше
нищо по сцените, свързано
с войната и антивоенна те-
матика. Не успяваме да
съхраним опита, пропастите
между поколенията се уве-
личават ужасно много. Един-
ственото, което май се случ-
ва, е да се справяме счето-
водно. Което сигурно също
не е лесно. Но отстъпването
от амбицията за стратегия,
за виждане, за промисъл в
управляването и поддържа-
нето на професионално из-
куство е пагубно. Тогава
настъпва маргинализация.

 Съдейки по вашата
творческа биография и
професионален път до мо-
мента, изглежда, че в
България съществуват
възможности за развитие
и израстване. Защо тога-
ва толкова много млади
хора продължават да напу-
скат страната и да
търсят образование и ре-
ализация в чужбина?

- Защото принципът на
справедливостта е нарушен
много отдавна. Съдебната
система като социален регу-
латор не работи. Ние сме в
ситуацията, в която опитът да
имаме общ език и т.н. е пре-
допределен като негативен.

 А плановете ви с
България ли са свързани?

- Засега да. Но много
неща наоколо не са особе-
но мотивиращи. Например
усилията за състоянието на
сръбската култура са впе-
чатляващи в сравнение с
българската. България няма
програма за превод на ав-
тори в чужбина, каквито
имат Румъния, Турция, Ма-
кедония. Сърбия преди ня-
колко години беше фокусна
страна в програмата на
Франкфуртския панаир на
книгата.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


