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ТЕАТЪРЪТ НА НАСТОЯЩЕТО:  
ОТКРОЕНИ МОМЕНТИ ОТ ПРОГРАМАТА 

НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЕАТРАЛЕН 
ФЕСТИВАЛ „ВАРНЕНСКО ЛЯТО“ 2018

ЕЛЕНААНГЕЛОВА

Таз го диш но то из да ние на Меж ду на род ния те ат ра лен фести вал „Вар нен-
ско ля то“ да де мно жест во цен ни по во ди за раз миш ле ние вър ху раз но по-
соч ни те есте ти ки, в ко и то се про ме ня не са мо кла си ческа та те ат рал на та 
поста нов ка, но и все по-сил но раз гръ ща щи те се гра нич ни фор ми в сфе-
ра та на из пъл ни тел ски те из куства. Днес те а тъ рът има мно го ли ца и то ва 
бе от ра зе но и във фести вал на та програ ма – от го ля ма та сце на и из ця ло 
ба зи ра на та на текст поста нов ка („Ал бе на“, реж. Краси мир Спа сов), през 
меж дин ни те жан ро ве на гра ни ца та меж ду ак ция и те а тър („Щаст ли ви ят 
Бе кет“, реж. Марий Ро сен) до про ме на да и пер фор ма тив на ин ста ла ция 
(„PURE“, про ект на Христи ян Ба ка лов). Проме ни те, ко и то мо жем да от кро-
им, са ед нов ре мен но във все ки от де лен жанр, но и в ра бо та та на все ки 
от де лен ар тист. В та зи мно гоп ласто ва и посто ян но про ме ня ща се кар ти на 
има ед на тен ден ция, ко я то най-яр ко из пък ва на кон цеп ту ал но ни во, но 
имен но от там про из ли за це ле на со че на и устой чи ва про мя на на връз ка-
та с пуб ли ката. Театъ рът за я вя ва все по-ка те го рич ни те си на ме ре ния да 
нав ле зе в съв ре ме нен, ан га жи ращ ди а лог със зри те ля, на сър ча вай ки не-
го во то (съ)участие в те ат рал ния акт. От та зи нав ре мен на сме лост те а тъ рът 
пред при е ма все по-ак тив на и яс но ви ди ма по зи ция в пред ла га не то на 
ал тер на ти ва на ко мер си ал но то чрез мул ти жан ро ви про ек ти, пре си ча щи 
гра ни ци те на поз на ти те из раз ни сред ства. Събуж да се но ва, все по-на раст-
ва ща настой чи вост за жи ва сре ща с пуб ли ка та и във ли ча не то ѝ в насто я-
щия мо мент се прев ръ ща в един от ос нов ни те дви га те ли на про мя на та в 
те а тъ ра, ко я то въз дейст ва на всич ки не го ви ком по ненти.

Та зи под но ве на ми сия на те а тъ ра да вър не зри те ля в мо мен та „тук и 
се га“ пре диз вик ва ар тиста да из ле зе из вън рег ла мен ти ра но то сце нич-
но прост ран ст во. „PURE“ на Христи ян Ба ка лов за дейст ва ме ха низ ми те 
на под съз на тел но то чрез це ле на со чен, вни ма тел но струк ту ри ран ви зу-
ал но-се ти вен про цес, в кой то зри те лят (или по-ско ро участ ни кът) бук-
вал но се по тапя. Оттук про из ли за и жан ро во то опре де ле ние на т. нар. 
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immersive (по та пящ) те а тър, кой то ав то рът дър жи да бъ де раз гра ни чен 
от те а тъ ра на се ти вата. Оттук е до ня къ де въз мож но съ що да се прос ле-
ди ед на съ път ст ва ща по зи тив на про мя на в те а тъ ра, а имен но във все 
по-на раст ва ща та не об хо ди мост от точ на ар ти ку ла ция на жан ра, направ-
ле ни е то, есте ти ческа та по со ка. „PURE“ e пре ди всич ко от во рен про цес, 
а не зат во ре на ме то до ло гия за про ек ти ра не на кон цеп ци я та за веч ност 
по Спи но за пос ред ст вом опре де ле ни „пра ви ла“. Всеки път пер фор ма-
тив на та ин ста ла ция се из граж да и прест рук ту ри ра на но во със съв сем 
раз лич ни сред ст ва, хо ра и тра ек то рия на про ме на дата. Всъщ ност то ва е 
един посто ян но тран с фор ми ращ се проект. Едно пре жи вя ва не или по та-
пя не, ко е то все ки път и за все ки чо век е раз лич но, но ви на ги се офор мя 
сил ни ят при зив за пре жи вя ва не на насто я щия мо мент в не го ва та то тал-
ност; съ буж да не то на усе ща не за пре чист ва не и чисто та в за щи тен, но 
и от во рен свят на раз лич но то, дет ско то, кре а тив но то. „PURE“ е ед но от 
ли ца та на про мя на та в те а тъ ра, ко и то ра бо тят из ця ло за съз да ва не то на 
кон цеп ту ал но но ва връз ка със зри те ля, наб ля гай ки на ав тен тич ност та и 
искре ност та в та зи не пос ред ст ве на сре ща. В про ек та из пъл ни те ли те се 
прев ръ щат в ак тив ни па р т ньо ри на пуб ли ката. Те при съст ват осе за е мо 
ка то ор га ни за то ри на усе ща ни я та на участ ни ка и в край на смет ка се 
оказ ват во да чи те в пре жи вя ва не то на „по та пя щия“ те атър.

Про мя на та в естест во то на ра бо та та на из пъл ни те ля не ка то ин тер пре-
та тор, а имен но ка то ав тен ти чен па р т ньор на пуб ли ка та при съст ва по 
раз ли чен на чин и в друг ин тер дис цип ли на рен про ект, кой то съ що бе ше 
пред ста вен на таз го диш ния те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“. Това е 
„Щаст ли ви ят Бе кет“ с ре жи сьор Ма рий Росен. Този спек та къл от но во има 
свойст во то да се ви до из ме ня при вся ка сре ща с но ва пуб ли ка, по доб но 
на „PURE“. Този път то ва се случ ва пос ред ст вом ан ке ти, по пъл не ни пред-
ва ри тел но от зри те ли те и впле те ни на клю чо ви места в дра ма тур ги я та на 
пред став ле ни ето. Актри са та Ана Въл ча но ва ги из го ва ря чрез вер ба тим 
тех но ло гия, ка то слу ша тек сто ве те през слу шал ки на пред ва ри тел но под-
гот ве но уст ройст во и ги из го ва ря в съ щия мо мент, в кой то ги чува. Тази 
си ту а ция на „дос лов но“ пре да ва не на тек сто ве те при да ва ле ко ха о ти чен, 
аб сур дист ки ефект, пря ко ко рес пон ди ращ с ат мос фе ра та на „О, щаст ли-
ви дни!“. Нейни ят пер со наж Уа ни (пре и ме ну ва на та Уи ни от Бе ке то вия 
текст) е мак си мал но доб ли жен до кон крет на та си ту а ция на мо мен та „тук 
и се га“, спо де лен със зри те лите. Един от най-впе чат ля ва щи те при ме ри за 
пре на ся не на све та на пи е са та в насто я ща та дейст ви тел ност е епи зо дът, 
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в кой то ак т ри са та им про ви зи ра, до кос вай ки ве щи, пред ва ри тел но съб-
ра ни от зри те ли те пре ди пред став ле ни е то по при зив на сце нограф ка та 
Пе тя Бо ю ко ва и сло же ни в чер на чан та, ко я то ще ста не на Уани. Тук е 
мо мен тът да от бе ле жа и иро нич но то при съст вие на сце на та на все ки 
от поста но въч ния екип – ос вен ак т ри са та, Ма рий Ро сен (ре жи сьор), 
Пе тя Бо ю ко ва (сце нограф) и Кон стан тин Ти мо шен ко (ком по зи тор) съ що 
при съст ват в раз лич ни мо ду ли на игра – ту с па ра лел ни или до пъл ва щи 
глав но то дейст вия, ту за ед но в син х рон чрез пе сен, те ор га ни зи рат ед-
на иро нич на игра по Бекет. Без да се прев ръ ща в бу та фо рия, чрез фи ни 
еле мен ти в костю ма (напри мер дъл га та плю ше на опаш ка на Кон стан тин 
Ти мо шен ко) тех ни ят иро ни чен пог лед над „О, щаст ли ви дни!“ се пре-
на ся не у сет но и над съв ре мен ност та, ко я то оби та ваме. Преси ча не то 
на ре ал ност та с дра ма тур ги я та на Бе кет през пред мет ния и вер бал ния 
свят, как то и сме ло то за я вя ва не на всич ки участ ни ци от еки па, че пред-
став ле ни е то е от во рен про цес, са еле ган тен жест към съ е ди ня ва не на 
два та свя та – из пъл ни тел ския и зри тел ския, към спо де ля не то на ед на 
об ща Бе ке то во-аб сур дист ка си ту ация.

В то зи ред на мис ли два та про ек та – „PURE“ и „Щаст ли ви ят Бе кет“ – кол-
ко то и раз лич ни ка то из раз ни сред ст ва и те ма ти ка, имат об ща та чер та да 

„Щаст ли ви ят Бе кет“ – идея и ре жи су ра: М. Ро сен, Цен тър АЛОС, 2017
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насто я ват за искре ност при жи ва та сре ща със зри те ля, ма кар и чрез раз-
ли чен подход. По то зи на чин те обя вя ват те а тъ ра ка то от кри та те ри то рия 
за сре ща, ко я то има по тен ци а ла да про ме ни кон тек ста на об щопри е то то, 
да пре уста но ви рег ла мен ти ра ни те пра ви ла на игра та във връз ка та меж-
ду зри тел и из пъл ни тел, меж ду ре ци пи ент и дра ма тур ги чен ма те риал.

Днес вся ка про мя на в те а тъ ра е про цес, кой то во ди до но ви и но ви 
пре на реж да ния на поста но въч ни те струк ту ри, до пре ос мис ля не на 
кон цеп ци и те за ак тьор ска та игра и по ла га не на но ви ос но ви за връз-
ки с дра ма тур гич ния ма те ри ал и пуб ли ката. Едно от пред став ле ни я та, 
ко и то има ха си лен ус пех в рам ки те на фести ва ла, бе ше „Три сест ри“ от 
те а тъ ра в Но во си бирск с ре жи сьор Ти мо фей Ку лябин. Един раз мест ващ 
пласто ве те спек та къл с ино ва ти вен те ат ра лен език, осе за е мо про ме нящ 
за ко ни те на пред став ле ни ето. Благо да ре ние на пред ста вя не то му във вид 
на про жек ция мо же ха да се прос ле дят важ ни ню ан си в ак тьор ска та игра 
чрез близ кия план на ка ме рата. Монта жът съ що под по мог на по-лес но то 
раз би ра не на до ми ни ра щи те сце ни спря мо па ра лел ни те дейст вия (тъй 
ка то прост ран ст ва та в спек та къ ла бя ха ус лов ни и жи во тът на от дел ни-
те пер со на жи про ти ча ше ед нов ре мен но на сце на та). Интен зи те тът и 
вир ту оз ни те ак тьор ски из пъл не ния под чер та ва ха и да ва ха още по ве че 
си ла на ре жи сьор ско то ре ше ние за пре мах ва не то на вер бал ния език и 
оста вя не то един ст ве но на жесто ми мич ния език на глу хо не ми те ка то ос-
нов но сред ст во за об щу ва не и из ра зя ване. Множест во са мо мен ти те и 
си ту а ци и те, ко и то наг не тя ва ха спек та къ ла до кон цен т ри ра на те ат рал на 
ме та фо ра, ко я то пре на ся ця ла фи ло со фия, ат мос фе ра и усе ща не чрез 
наг лед просто действие. Като при ме ри мо га да из б роя сце на та с пум па-
ла, при ко я то всич ки участ ни ци до пи ра ха гла ви до ма са та, за да усе тят 
виб ра ци я та от вър те не то; ап ло дис мен ти те или ек с пре сив ни те мо мен ти 
на ко лек тив на ра дост и въз бу да, в ко и то, вместо да ръ коп ляскат, ак тьо-
ри те ак тив но раз пер ва ха и дви же ха дла ни над гла ви те си; сви ре не то на 
ци гул ка от и на глу хо неми… Списъ кът със за пом ня щи се, раз тър с ва щи 
със сво я та просто та и проз ре ние сце ни е на исти на дъ лъг, но вся ка от тях 
из ра зя ва ше по дъл бок и искрен на чин ос мис ля не на Че хо ва та дра ма тур-
гия ка то ед нов ре мен но про ти ча щи про ти во по лож ни про це си на щастие 
и на стра да ние, на стре меж и на от каз ва не, на не ус пех и на триумф.

То ва, ко е то об вър з ва „Три сест ри“ на ре жи сьо ра Ти мо фей Ку ля бин с 
те ма та за про мя на та на те а тъ ра днес, е мо же би, че той се прев ръ ща 
във все по-уни вер сал на чо веш ка история. Става все по-ко хе рен тен, все 
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по-кон кре тен в стре ме жа си да до кос не сър це ви на та на чо веш ко то в 
те ат рал на та ме та фо ра или жест. Смятам, че то ва твър де ние е ва лид но 
и за спек так ли те от бъл гар ска та се лек ция – „Тан цът Дел хи“ с ре жи сьор 
Га лин Сто ев и „Чам ко рия“ с ре жи сьор Явор Гър дев. В пър вия слу чай 
из к лю чи тел но слож на та в ком по зи ци он но от но ше ние дра ма тур гия на 
Иван Ви ри па ев при до би ва бла го да ре ние на поста нов ка та естест ве ност, 
непри ну де ност, ав тен тич ност, ко я то над граж да ри тъ ма на пред став ле-
ни е то до ек ста тич ност. „Тан цът Дел хи“ ни връ ща към из ка за но то по-го ре 
ка те го рич но на ме ре ние на те а тъ ра да нав ле зе в но ва, по-ди на мич на и 
съв ре мен на сре ща с пуб ли ката. Присъст ви е то на екран, кой то про ек ти ра 
в бли зък план ли ца та на ак тьо ри те в раз лич на от сце нич на та сре да (те 
игра ят в обо со бе но то прост ран ст во на т. нар. green screen, зе лен екран), 
е сме ло и лю бо пит но поста но въч но ре ше ние, ко е то мон ти ра игра та на 
ак тьо ри те по два ко рен но раз лич ни на чина. От ед на стра на, те игра ят и 
при съст ват в ус лов ност та на тра ди ци он ния те ат ра лен ре жим, но от дру га, 
уго ле мя ва не то на ли це то през екра на и раз по ла га не то на две си мул тан но 
про ти ча щи ре ал ности на сце на та про ме ня из ос но ви връз ка та на зри те ля 
с пред став ле ни е то – тя ста ва ди на мич на, непред ска зу е ма, пред по ла га 
мно го по-ак тив но във ли ча не в све та на пред став ле ни ето. Чрез екра на 

„Три сест ри“ – А. П. Че хов, реж. Т. Ку ля бин, Те а тър „Крас ний фа кел“ –  
Но во си бирск, 2015/16
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се под чер та ват клю чо ви за дра ма тур ги я та мо мен ти, но съ що та ка през 
не го се из го ва ря и един па ра ле лен жи вот на ак тьо ри те, ко и то наб лю да ват 
дейст ви е то меж ду сво и те по я ви на сце ната. Режи сьо рът Га лин Сто ев из-
с лед ва ди на ми ки те на чо веш ко то по един кол ко то не у се тен и еле ган тен, 
тол ко ва и то чен раз рез на дра ма тур ги я та на Ви ри паев.

Във вто рия слу чай „Чам ко рия“ е от но во пре жи вя ва не имен но през 
чо веш ко то на све та, пост ро ен от Ми лен Русков, в кой то чрез мал ки де-
тай ли и зна ци, с един „ма лък“ чо век на сце на та е раз ка за на го ля ма та 
исто ри ческа дейст ви тел ност. Не е без зна че ние и фак тът, че в кон тек ста 
на на раст ва ща склон ност към не о на ци о на ли зъм в бъл гар ско то об щест во 
ре жи сьо рът Явор Гър дев е съ у мял да пред па зи пред став ле ни е то, из ця ло 
раз ви ва що те ма та за иден тич ност та ни ка то исто рия и ман та ли тет, от 
ук ло на по иде а ли за ция на ми на ло то. В не го ва та ин тер пре та ция „Чам-
ко рия“ е бъл гар ски, но съ що та ка и уни вер са лен свят, в кой то бае Сла ве 
(За ха ри Ба ха ров) е но си тел на ед на ди рек т но раз поз на ва е ма чо веш ка 
мъд рост. През кон крет ни те исто рии, ко и то раз каз ва, про ли ча ва ут вър-
ж да ва не на жи во та в не го во то раз но об ра зие, пре на реж да ния и не съ-
от вет ствия. Исто ри ческо то е пре да де но не са мо чрез дра ма тур гич но то 
съ дър жа ние, но и през дискрет но ин тегри ра ни те в тя ло то на спек та къ ла 
де тай ли ка то костюм, ин то на ция, пред ме ти. „Чам ко рия“ е це нен и не об-
хо дим те ат ра лен спек та къл, кой то сре ща па мет та с насто я ще то, чо ве ка с 
исто ри я та по прост на чин, без да бъ де сем пъл; по пъ тя на спо де ля не то 
на уни вер сал ност та на чо веш кия опит.

В зак лю че ние мо га са мо да обоб щя, че мно го то ли ца на те а тъ ра днес 
имат свойст во то да се про ме нят към по-плът но при съст вие в насто я ще то, 
ка то все ки ар тист след ва та зи тен ден ция спо ред своя ри тъм и спо ред 
спе ци фи ка та на жан ра, в кой то ра боти.

Меж ду на род ни ят те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ е сво е об ра зен 
лак мус, кой то прос ле дя ва те зи про це си и при един по-за дъл бо чен пог-
лед през фести вал на та програ ма би ха мог ли да се прос ле дят по-важ ни те 
про ме ни в те а тъ ра и да се под чер та ят как то тен ден ции в не го во то раз ви-
тие в Бъл га рия, та ка и про ме ни те, ко и то от дел ни ар тисти пред при е мат 
в сво и те тър сения. Макар и спо ме на ти те от мен спек так ли да леч да не 
из чер п ват тен ден ци и те в те ат рал ния пей заж, те оста ват ка то ярък, ва жен 
от пе ча тък за ино ва ция в те ат рал ния език; ка то съ би тие и про мя на, след 
ко и то със си гур ност ще има след ващи.

ПРОМЕНИТЕ ПРЕЗ ФИЛТЪРА НА ФЕСТИВАЛА


