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МОЖЕМ ЛИ ДА ГОВОРИМ ЗА НОВ ЕТОС В 
СЪВРЕМЕННИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ПРАКТИКИ ДНЕС

АНГЕЛИНАГЕОРГИЕВА

Раз съж де ни я та ми по поста ве ния въпрос „Как се про ме ня те а тъ рът 
днес?“ се явя ват про дъл же ние на из каз ва ни и по раз ли чен на чин ар гу-
мен ти ра ни те зи и наб лю де ния на ав то ри в то зи сбор ник, че съв ре мен на та 
сце нич на прак ти ка все по ве че ди рек т но се за ни ма ва с „насто я щия мо-
мент“ на про ти ча не и въз при е ма не на пред став ле ни ето. Дейст ви тел но, 
от кро я ва не то на то зи про цес до го ля ма сте пен от бе ляз ва след ст вие от 
т. нар. „пер фор ма ти вен об рат“ в из куст во то на те а търа. Него ви те най-
устой чи ви про яв ле ния по от но ше ние на съв ре мен но то пред став ле ние 
мо гат да се прос ле дят във все по-раз про ст р а ня ва щи те се и раз ро я ва щи 
се от 70-те го ди ни до днес фор ми на пост д ра ма ти чен те а тър и на сце-
нич ния пър фор манс, как то и в па ра лел но то про ник ва не и в есте ти ка та 
на дра ма тич ния те а тър на стра те гии, ид ва щи от пър фор ман са. В те ат-
рал на та те о рия ве че е ут вър ден кон сен су сът, че съв ре мен ни ят те а тър 
пос ле до ва тел но на пуска есте ти ческия ре жим на репре зен та ция на ед-
на зат во ре на фик ци о нал на ре ал ност, пре съз да ва ща ин тер пре та ция на 
све та на дра ма ти ческия текст, и до ри да го за паз ва, ра бо ти съз на тел но 
и реф лек сив но с не го, на соч вай ки вни ма ни е то вър ху про ти ча щи те ед но-
в ре мен но в ре ал но вре ме про цес на пред ста вя не, не го ва та есте ти ческа 
ор га ни за ция и въз при е мане. Това, ко е то ме ин те ре су ва по от но ше ние 
на поста ве ния въпрос за про ме ни те в те а тъ ра днес, е един спе ци фи чен 
ас пект, про из во ден на фун да мен тал ни те про ме ни, ко и то про ти чат в те-
ат рал но то пред став ле ние вслед ст вие или в съз ву чие с пер фор ма тив ния 
обрат. Той се от на ся до стра те гии за раз лич на сте пен на на ру ша ва не или 
из ця ло из ли за не из вън тра ди ци он на та сце нич на кон вен ция пос ред ст-
вом пре о до ля ва не на зат во ре на та „рам ка“ на сце на та, ко я то га ран ти ра 
ней но то от де ля не от „жи во та“ и я обо со бя ва ка то от дел но, изо ли ра но 
фик ци о нал но вре ме-прост ран ст во. В та ки ва слу чаи са ма та те ат рал на 
си ту а ция се огол ва в ре ал на та ѝ съ би тий ност на ко лек тив но пре жи вя-
ва не, на от кри та сре ща меж ду пред став ле ние/из пъл ни те ли и зри тели. 
Инте ре сът ми към то зи ас пект про из ли за от на раст ва ща та ак ту ал ност на 
ба зис но то раз би ра не за те а тъ ра ка то фор ма на из куст во и ме дия, съз-
да ва ща пуб лич на си ту а ция, т.е. есте ти чески ме ди и ра но и мо де ли ра но 
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со ци ал но съ би ра не „тук и се га“. Зато ва ще на со ча вни ма ни е то си към 
по ре ди ца от пред став ле ния от бъл гар ска та сце нич на прак ти ка от пос-
лед ни те го ди ни, ко и то по ве че или по-мал ко ек с п ли цит но работят с 
те ат рал на та си ту а ция как то на ни во съ дър жа ние (ди рек т но я об го ва рят), 
та ка и на ни во есте ти чески стра те гии, ре а ли зи ра ни през са ма та ѝ тъ кан, 
т.е. през на чи на на ней но то струк ту ри ра не, през есте ти ческа та фор ма 
и през ди на ми ка та на вза и мо дейст вие, ко е то съз да ват със зри те ли те 
от въд прин ци па на „чет вър та та сте на“. Изра зът „ра бо тят с те ат рал на та 
си ту а ция“ не е про из волен. Той оз на ча ва, от ед на стра на, че дейст ви тел но 
те ат рал на та си ту а ция е осъз на то из ве де на в ней на та ре ал на съ би тий ност 
за из пъл ни те ли и зри те ли и се пред ла га спе ци фич на реф лек сия вър ху 
нея, спе ци фич на ви зия за ней на та фун к ция и сми съл ка то пре жи вя ва не, 
а от тук и се об вър з ва с ори ги нал но, да упот ре бим до го ля ма сте пен низ-
вер г на та та днес ду ма, „пос ла ние“ за те а тъ ра изобщо. От дру га стра на, 
то зи из раз е за им ст ван от две от пред став ле ни я та, ко и то бих иска ла да 
ко мен ти рам мал ко по-къс но – „I-Cure“ на Иво Дим чев и „NEОдач ни ци“ 
на Иван Пан те леев. Колко то и раз лич ни да са те, и две те го во рят, че 
из вър ш ват спе ци фич на „ра бо та“. Без да оста ва зат во рен в кон тек ста на 
кон крет ни те пред став ле ния, сми съ лът, кой то вла гат в по ня ти е то „ра бо-
та“, е, че как то са мо то пред став ле ние, та ка и не го во то въз при е ма не са 
ак ти вен про цес, съз на тел но на со че но уси лие, из вър ш ва но и от зри те-
лите. Всяка ра бо та про из веж да не що, тя е уст ре ме на към да ден ре зултат. 
Това е мис ле не за те ат рал на та си ту а ция ка то за ре де на с тран с фор ми ращ 
по тен ци ал, ако ци ти ра ме заг ла ви е то на из вест на та кни га на Ери ка Фи-
шер-Лих те „Тран с фор ми ра ща та си ла на пред став ле ни е то“. Какви идеи 
за не го про кар ва бъл гар ска та сце нич на прак ти ка днес?

Въпро сът за „ра бо та та“ с те ат рал на та си ту а ция на пред ста вя не/гле да не 
ка то „ма те ри ал“ за есте ти чески ор га ни зи ра на реалност, ко я то по раж да 
опре де лен вид есте ти ческо пре жи вя ва не (т.е. пре жи вя ва не на въз при-
я ти я та и се ти ва та, през ко и то се пре да ва ня ка къв сми съл), под чи не но 
на опре де ле на пер с пек ти ва, ми се стру ва об вър зан с въпро са за „ето са“ 
на те а търа. Тук упот ре бя вам по ня ти е то „етос“ в най-общ сми съл ка то 
поведение на те а тъ ра, ко е то е опре де ле но от цен ности те и сми съ ла, 
при да ва ни на те ат рал на си ту а ция ка то пуб лич на, и от то ва как се кон-
цеп ту а ли зи ра ней ни ят въз дейст вен по тен ци ал вър ху въз при я ти я та и 
наг ла си те на зри те ли те. С то ва те ма та „Как се про ме ня те а тъ рът днес?“ 
мо же да вклю чи в се бе си не са мо реф лек сия вър ху есте ти чески про це си 
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в те ат рал на та прак ти ка, но и въпро са да ли се про ме нят пот реб ности те от 
те а тър днес и сми съ лът, кой то му се при да ва в съв ре мен но то об щест во 
как то от стра на на са ми те ар тисти, та ка и от стра на на пуб ли ката.

В съв ре мен на та бъл гар ска из пъл ни тел ска прак ти ка се от кри ват раз лич-
ни стра те гии на из лаз от зат во ре на та рам ка на сце нич на та си ту а ция в 
раз но об ра зие от фор ми – на сце нич ния пър фор манс, при кой то гра-
ни ца та меж ду сце на и зри те ли се на ру ша ва и се нав ли за в ди рек т но 
вза и мо дейст вие с тях, ка то по ня ко га те се прев ръ щат и в участ ни ци на 
сце нич но то съ би тие; в те ат рал но то пред став ле ние, ко е то съз на тел но 
по соч ва рам ка та, ко я то от де ля сце на и зри те ли; пер фор ма тив ни и пар-
ти ци па тив ни фор ми, ко и то из ли зат из вън сце нич но то прост ран ст во и 
съз да ват ин ди ви ду ал ни си ту а ции с все ки от де лен зри тел/по се ти тел и т. н. 
Тук ще след вам су бек тив ния си из бор на ня кои при ме ри сред тях, ко и то 
са се от кро и ли в съз на ни е то ми през пос лед ни те го ди ни с ори ги нал ния 
си под ход в ос мис ля не то на сце нич на та си ту а ция или на те ат рал но то об-
щу ва не, т.е. със своя етос, пости гай ки и ви со ко ху до жест ве но ка чество.

Ар тистич на та дей ност на Иво Дим чев труд но мо же да се впи ше в ут вър-
де ни те ка те го рии на опре де ле ни сце нич ни форми. Тя е ед нов ре мен но 
свръх те ат рал на и сил но фи зи ческа/те лес на, имай ки тя ло то за ос нов но 
из раз но сред ст во. С из к лю чи тел но бо га тия си из пъл ни тел ски ин ст ру-
мен та ри ум, в кой то на рав но из пол з ва пласти ка, дви же ние, глас, реч и 
ин тен зив но при съст вие, той пра ви гра ни ци те меж ду фи зи ческия те а-
тър, съв ре мен на та хо ре огра фия, пър фор манс и ин ста ла ция флу ид ни, 
ка то от ня кол ко го ди ни нав ли за и във фор ма та на му зи кал ния кон церт, 
прев ръ щай ки го от но во в ярък сце ни чен пър фор манс1. Но с как во то и 

1 Са ми ят Иво Дим чев се опре де ля ка то „съв ре ме нен хо ре ограф“. Ето как в 
ед но ин тер вю той ар гу мен ти ра из бо ра си: „На ми рам ро ля та на хо ре огра фа 
за по-прив ле ка тел на от та зи на ре жи сьора. Режи сьо рът има нуж да от ве че 
съз да ден език и от не чия лич на ин тер пре тация. Хоре огра фът са мо лич но 
съз да ва ези ка, кой то из пол з ва, и има по-го лям кон т рол над ин тер пре та ци-
ята. Просто смя там, че по-до ми нан т но то ав тор ст во на хо ре огра фа от го ва ря 
в по-го ля ма сте пен на на чи на, по кой то ра бо тя и от го ва рям за тво ре ни е то 
си по вре ме на са мия процес. Сега ще ми се оби дят ре жи сьо рите. Всъщ ност 
ня ма за що…“ – Иво Дим чев: Ня кои пред по чи тания. Интер вю на Ми рос ла ва 
То до ро ва и Ан ге ли на Ге ор ги е ва за Плат фор ма „Но ви дра ма тур гии“: http://
www.dramaturgynew.net/2008-12-01-14-32-15/46-ivo-dimchev-interview (пос-
лед но по се тен 15.09.2018).

ПРОМЕНИТЕ В ТЕАТРАЛНАТА СИТУАЦИЯ



69

да се зах ва не той, то е бе ля за но от опре де ля ща чер та на етоса му ка то 
ар тист – тя мо же най-об що да се опи ше ка то „про во ка ция“, но сми съ лът 
ѝ е в непре къс на то то ек с п ло а ти ра не на въпро са на как во и как се при да-
ва стой ност в из куст во то и как во стои зад нея, в как ви от но ше ния тя се 
опре деля. Той го за я ви още с пър вия си зна ков фи зи чески пър фор манс 
„Ли ли Хен дел“ (2004), къ де то във фи нал на та сце на взи ма кръв от ве на та 
си и я про да ва в епру вет ки на сво е об ра зен търг, ка то пуб ли ка та тряб ва 
да опре де ли це на та ѝ. В „Som Faves“ (2009, МТФ „Вар нен ско ля то“ 2010) 
в ед на от сце ни те, заста нал на ко ле не и дър жей ки ви со ко над се бе си в 
ръ це ев ти на кар ти на, с на раст ва ща насто я тел ност за я вя ва „Respect art!“ 
(„Ува жа вай те из куст во то!“). Тя дости га до исте рич на, ед ва ли не и сар-
кастич на ожесто че ност, пос лед ва на от по ре ди ца от слож ни фи зи чески 
дейст вия, ко и то из пъл ни те лят из вър ш ва с кар ти на та (ка то напри мер 
си я сла га на гла ва та, до ка то заста ва в труд на по за). В те зи про це си той 
непре къс на то из ме ня от но ше ни е то на зри те ля към въпрос но то плат но, 
ма ни пу ли ра стой ност та, ко я то да му при да ва, по па ра док са лен на чин из-
пит ва ос но ва ни я та, по ра ди ко и то е при зо ва ван да „ува жа ва из куст вото“.

Ето сът на Иво Дим чев, за ни ма ни я та му с въпро са за стой ност та в из куст-
во то не се осъ щест вя ват през анар хисти чен дест рук ти вен жест, а през 

„P Project“ – И. Дим чев, 2012
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съз да ва не то на кон ф лик ти в пред ста ви те и въз при я ти я та, през ин с це-
ни ра не то на па ра док си, чи е то раз ре ша ва не мо же и да не е въз мож но, 
но те за да ват непре къс на та смя на на пер с пек ти вата. Имен но та зи тран-
с фор ми ра ща си ла на пър фор ман са за не го е от во де що зна че ние и той 
за ла га са мия се бе си в нея по един те лес но-афек ти вен, из вън-ре ден 
на чин, до би ващ не о бяс ни мо усе ща не за тра гич ност и до ри са мо жер-
т ве ност не са мо в слу ча и те, ко га то се про ряз ва на сце на та и кръв те че 
по ли це то и тя ло то му, но и в тран с це ди ра щи състо я ния на то тал на ме-
та мор фоза. Сами ят Иво Дим чев въп лъ ща ва в се бе си сво е то из куст во, 
ка то още с „Ли ли Хен дел“ из гра ди своя пер со на, ко я то от сто я ва и до 
днес през кон цеп та за „пер фор ма тив но то тя ло“ – то ня ма опре де лен 
пол, ни то фик си ра на иден тич ност; те са в непре къс нат про цес на тран-
с фор мация. То не поз на ва и гра ни ци в из куст вото. Иво Дим чев с ле ко та 
пре ми на ва във въз мож но най-ши ро ки те му ди а па зо ни и е спо со бен по 
не о чак ван на чин да прес рещ не ели тар но то и по пу ляр но то, из кус но то и 
тра ша и т. н. Това е съ що опре де ля ща ха рак те ристи ка от не го вия етос, 
ко я то по ин те ре сен на чин се раз ви ва днес и в му зи кал на та му ка ри ера. 
Наско ро, през сеп тем в ри 2018, той се вклю чи в бри тан ско то ко мер си ал но 
те ле ви зи он но шоу за от кри ва не на та лан ти в поп му зи ка та „X-Factor“ и 
пред ста ви своя хо ре огра фия и пе сен, ко и то в то зи кон текст из г леж да ха 
ка то про из ве де ние на из куст во то и про во ки ра ха не ве ро я тен сблъ сък 
на кри те рии за оце ня ва не на из пъл не ни е то му и за ин тер пре ти ра не на 
не го во то ре шение. Зад не го стои, раз би ра се, лич ни ят му ин те рес да се 
про мо ти ра на му зи кал ния па зар, но той си има и своя ми сия – най-об що 
ка за но, да напра ви съв ре мен но то из куст во по-по пу лярно. Участи е то в 
то ва шоу, из ли за не то из вън ком фор т на та по зи ция, ко я то си е из гра дил 
ка то ико на в съв ре мен ния лайв арт, в за ко ни те на един съв сем друг па зар, 
опре де ле но бе ше осъз нат риск. Иво Дим чев го пое пос во е му – идей но, 
дръз ко, без це ре мон но, про во ки рай ки въл на от ко мен та ри и про ти во по-
лож ни ре акции. Те по не о чак ван на чин еска ли ра ха във въпро са: до кол ко 
зат во ре на е съв ре мен на та арт сце на, къ де се на ми рат ней ни те гра ни ци, 
как ви са ба ри е ри те, ко и то сто ят пред ши ро ка та пуб ли ка за нея?

„Риск“ е ед на от клю чо ви те ду ми и за сце нич ни из пъл не ния на Иво 
Димчев. Те не из мен но са с от во ре на „рам ка“, ди рек т но включ ват зри те ля, 
кой то е при зо ва ван да се съ от на ся към по ре ди ца та от де мон ст ра тив ни 
ак ции, ко и то се раз ви ват пред очи те му, ка то в яд ро то на вся ка от тях е 
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ня ка къв случ ващ се тук и се га про цес на тран с фор мация. Но „P Project“2 
(2012) е пър ви ят му т. нар. „ин те рак ти вен пър фор манс“, в кой то той ве-
че във ли ча пуб ли ка та и ка то из пъл ни тел, пре об ръ щай ки прин ци пи те на 
те ат рал на та си ту ация. Ще се опи там да ви дя за как во му е нуж но то ва и 
как во пости га, ка къв етос про из веж да под хо дът му към нея. Тук вед на га 
искам да напра вя уго вор ка та, че въпро сът за ето са не се ин ста ли ра, за 
да слу жи ка то вид „етич на по ли ция“, ко я то от глед на та точ ка на пред-
поста ве на „пра вил на“ по зи ция да оце ня ва на чи на на ра бо та на ар тиста, 
по ве де ни е то му как то в ху до жест вен кон текст, та ка и в еко систе ма та на 
из куст ва та и в пуб лич ност та (из ме ре ния на ето са, вър ху ко и то ня ма да се 
фо ку си рам по ве че тук). През не го це ля да се опи там да ог ле дам раз лич-
ни те из ме ре ния, ко и то са за да де ни в те ат рал на та си ту а ция ка то ко лек-
тив на, есте ти чески ор га ни зи ра на ре ал ност, за да ви дим как се из пол з ва 
и как во още мо же да оз на ча ва тя днес от въд ней ни те по-тра ди ци он ни 
кон вен ци о нал ни (то ва не оз на ча ва по-ло ши) упот реби.

В „P Project“ те ат рал на та си ту а ция от но во е впрег на та в ек с пе ри мент 
с по ня ти я та за стой ност/це на в из куст во то, ка то твър ди те по зи ции на 
участ ващ и гле дащ са деста би ли зи рани. Всъщ ност съ би ти е то, ко е то Иво 
Дим чев ор га ни зи ра, мо же да се въз при е ме ед нов ре мен но ка то кон цеп-
ту а лен пър фор манс и со ци а лен ек с пе ри мент. На го ла та бя ла сце на, на 
ко я то има са мо един син те за тор и от две те стра ни на рам ка та по стол и 
ма са с лап топ, из пъл ни те лят се по я вя ва с поз на та та си персона – то зи път 
поч ти гол, на ви сок ток, на мет нат са мо с чер вен про зи рен шал, с пер ли 
око ло сла би ни те, чер на пе ру ка и ли це, скри то зад бу та фо рен грим-маска. 
Така той ин с це ни ра се бе си ка то то тал на из куст ве ност, ка то тя ло-фик-
ция и вед на га за я вя ва сце на та ка то ре ал ност от вто ри по рядък. Това е 
от зна че ние спря мо оно ва, ко е то ще пос лед ва. А то е, че той при кан ва 
пуб ли ка та доб ро вол но да съ у част ва и да де съ дър жа ние на ста бил на та 
дра ма тур гич на кон ст рук ция на пър фор ман са – тя се състои от по ре ди ца 
от за да чи, ко и то же ла е щи зри те ли мо гат да из пъл нят на сце на та, ка то 
все ки ще бъ де зап ла тен за своя труд.

Естест во то на вни ма тел но про мис ле ни те за да чи, ко и то Дим чев ка то ав-
тор, до ма кин и сво е об ра зен це ре мо ни ал майстор за да ва, имат за за лог 
2 „P Project“ е меж ду на род на копро дук ция, пред ста вя на не кол кократ но в Со-

фия – на меж ду на род ния тан цов фести вал Sofia Dance Week 2013, как то и с 
ня кол ко са мосто я тел ни пред став ле ния, ор га ни зи ра ни от Иво Дим чев в ки но 
„Влай ко ва“ и във ве че бив ше то не го во прост ран ст во MOZEI.
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из пит ва не то на соб ст ве ни те гра ни ци на ос ме ли ли те се да съ у част ват 
зри тели. Те тряб ва да пи шат по е зия, ко я то Дим чев на мо мен та прев ръ-
ща в им про ви зи ра на пе сен, да из пъл нят танц, на кой то той аком па ни ра, 
двой ка (не за ви си мо от ком би на ци я та от по ло ве) да се це лу ва на сце на та, 
да си му ли ра секс, друг же ла ещ има сво бо да та да из пъл ни как во то иска, 
а накрая два ма зри те ли тряб ва да на пи шат и про че тат по ло жи те лен и 
от ри ца те лен от зив за слу чи ло то се. А през ця ло то вре ме Иво Дим чев по 
ни ка къв на чин не улес ня ва за да ча та на сво и те слу чай ни сът руд ни ци на 
сце ната. Той непре къс на то ги про во ки ра, стои ед нов ре мен но ка то ста туя, 
соб ст ве ник и до ма кин на сце на та, дик та тор-ре жи сьор, оку ра жа ващ ко ла-
бо ра тор или ар тист-тво рец, кой то из пя ва по я вя ва щи те са на екран пред 
не го тек сто ве от по е ти те, при да вай ки осо бе на дра ма тич ност и усе ща не 
за край ност на все ки един мо мент, т.е. об ли ча го в ня как ва есте ти ческа 
ат мос фера. Но не ка се вър нем на ос нов ния въпрос, кой то ни за ни ма ва – 
как е упот ре бе на те ат рал на та си ту а ция тук, как во се пра ви с нея, ка къв 
сми съл ѝ се при дава? Поле то на ин тер пре та ции е ши ро ко, но ка то че ли 

„I-Cure“ – И. Дим чев, 2014
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в ос но ва та си „про ек тът“ на „P Project“ е да за ло жи сво е об раз на клоп-
ка на пред ва ри тел ни те очак ва ния и пред ста ви за из куст во, да из пи та 
тех ни те гра ни ци, ка то поста вя в па ра док сал ни от но ше ния ка те го ри и те, 
през ко и то то обик но ве но се остой ностя ва, съз да вай ки па ра докс меж-
ду майстор ст во/ама тьор ст во, ро ля/ав тен тич ност, из кус ност/не лов кост, 
ус пех/про вал, со ци ал но при ем ли во/непри ем ли во и т. н., „кач вай ки“ 
всич ки тях на сце ната. Но цел та не е да се „обез стой ности“ ед но то, за 
да се ут вър ди дру го то. В та зи те ри то рия на от но си тел ности той „кач ва“ 
на сце на та бук вал но и па рич на та це на ка то ка пи тал, кой то се вла га в из-
куст во то и обик но ве но оста ва не ви дим за зри те ли те от въд би ле та, кой то 
ку пуват. Тук тя слу жи ка то сво е об ра зен ре гу латор. Стой ност та на це на та, 
ко я то Иво Дим чев ка то „зап ла щащ“ да ва, е опре де ле на от сте пен та на 
риска, кой то поста ве на та за да ча пред став ля ва за зри те ли те-из пъл ни тели. 
Очевид но имен но на не го той му при да ва най-ви сок ка питал. Зато ва и 
най-ви сок „хо но рар“ по лу ча ват прест ра ши ли те се за, да ги на ре чем, 
ин тим ни те сце ни – те ги пра вят най-уяз ви ми как то пред соб ст ве ни те им 
гра ни ци, та ка и пред гра ни ци те на об щопри е то то, въп лъ те ни в зри тел ска-
та оценка. Но ар тист ка то Иво Дим чев, та ка доб ре обигран в арт па за ра 
днес, съз на ва, че ви со ка та це на мо же да пос лу жи и ка то мо ти ва ция на 
зри те ли те да се вклю чат в пре диз ви ка тел ст вото. От по зи ци я та на гле дащ 
случ ва що то се аз лич но най-мно го оце ня вах ав тен тич но то при съст вие и 
ар тистич ност та, с ко я то ед ни зри те ли-участ ни ци се спра вя ха с не ле ки те 
за да чи, ко и то им бя ха поста вя ни, за раз ли ка от на игра ност та и ек с хи-
би ци о нист кия уст рем при други. За пос лед на та за да ча – пи са не то на 
кри ти чески от зив, ня как (ло гич но?) па ри те свър ш ват и на мо мен т ни те 
кри ти ци тряб ва да бъ де зап ла те но от пуб ли ката. Един мно го до бър ход, 
кой то на соч ва вни ма ни е то вър ху фак та, че про из веж да не то на кри ти ка е 
пуб лич но за ни ма ние и об щест ве на от го вор ност, ко я то все ки би след ва-
ло да но си. И ка то ста на въпрос за кри ти ка, та ка про ти ча що то сце нич но 
съ би тие поста вя ге не рал ния въпрос, кой то прин цип но стои пред вся ко 
про из ве де ние – а имен но за не го ва та ус пеш ност. Тук той оба че съ що е 
ре ла ти ви зиран. Какви би ха би ли кри те ри и те, с ко и то тя да се из ме ри, 
ко га то не ста ва въпрос за оце ня ва не на ка чест во на из пъл не ние, ко е то 
пред по ла га раз лич ни сте пе ни на вир ту оз ност, уме лост, майстор ство? 
Те би след ва ло да се на со чат към на чи на, по кой то кон цеп ци я та и схе ма-
та на пър фор ман са сра бот ват или не. Той е из ця ло за ви сим от при но са, 
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съ у части е то и ре ак ци я та на пуб ли ка та, от ней но то же ла ние или пък от-
каз да се включи. Но то ва съ що е и рискът, за ло жен в не го вия за ми съл3.

Ве че по ве че от пет го ди ни „P Project“ ус пеш но се пред ста вя на меж ду-
на род на та сце на по цял свят. То е и от пос лед ни те пред став ле ния на 
Иво Дим чев, ко е то ек с п ли цит но се за ни ма ва с въпро са за стой ност та в 
из куст во то. В пос лед ва щи те си ра бо ти той ка то че ли по ве че се об ръ ща 
към тъ кан та на об щу ва не ар тист – пуб лика. През 2014 г. е пре ми е ра та 
на сце нич ния му пър фор манс „I-Cure“4, в кой то се про я вя ва друг вид 
етос, на кой то бих иска ла да обър на вни ма ние, за що то ми се стру ва 
сим п  то ма ти чен за ня кои про ме ни в наг ла си те на съв ре мен на та сце нич-
на прак ти ка днес.

Иво Дим чев опре де ля „I-Cure“ ка то „ле ку ва що пред став ле ние“, са мо-
то заг ла вие в пре вод оз на ча ва и „Аз ле ку вам“. То препра ща към ед на 
срав ни тел но дъл га тра ди ция и устой чи ва кон цеп ция в пър фор манс ар та, 
изя ве на най-сил но от не го ви адеп ти ка то Йо зеф Бойс и Ма ри на Аб ра мо-
вич, че из куст во то и най-ве че пър фор ман сът, кой то за ли ча ва гра ни ци те 
меж ду из куст во и жи вот, мо же да има мощ на тран с фор ми ра ща си ла, 
ко я то да ле ку ва све та от не го ви те трав ми, ка то при зо ва ва усе ща не то 
за вза и мос вър за ност, един ст во и ця лост ност на всич ко съ щест ву ващо. 
Иво Дим чев по ха рак те рен на чин се наста ня ва в нея с „I-Cure“ (но съ що 
та ка и със за ни ма ни я та си с му зи ка). Той би мо гъл да се въз при е ме за 
твър де бук ва лен, есте ти чески су ров, гра ни чещ с кича. Свобод но мо-
жем да ка жем, че за ра ди то ва и то зи сце ни чен пър фор манс не e сред 
най-без с пор ни те, с из бух ва ща кре а тив на енер гия ра бо ти на ар тиста. 

3 В ре цен зии за пред ста вя не то на „P Project“ в Со фия в рам ки те на тан цо вия 
фести вал Sofia Dance Week 2013 то се въз при е ма по-ско ро ка то не постиг на ло 
сво и те це ли, по ра ди ре ак ци и те на пуб ли ка та, ко я то го въз при е ма пре дим но 
ка то про во ка ция, на ко я то от в ръ ща, прев ръ щай ки го във все об що за бав ле-
ние, ка то не го ви ят кон цеп ту а лен сми съл оста ва по-ско ро под минат. Вж. напр. 
Мари я но ва, М. PProject на Иво Димчев. Плат фор ма „Но ви дра ма тур гии“. 
http://www.dramaturgynew.net/2008-12-01-13-56-16/171-p-project (пос лед но 
по се тен 15.09.2018).

4 „I-Cure“ – ин те рак тив но пред став ление. Текст, му зи ка, хо ре огра фия и из-
пъл не ние: Иво Димчев. Копро дук ция на фон да ция „Хю мартс“ (Со фия), 
Им пул станц (Ви е на), Mузон турм (Фран к фурт), Tеа тър Ро тер дам – Шо у бург 
(Ро тер дам). В Со фия пър фор ман сът се пред ста вя не кол кократ но през 2015 г. 
в ДНК и в MOZEI.
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Но e за щи тен в се бе си. Той от но во но си уни кал но то му при съст вие и 
по по ра зи те лен, пак из пъл нен с па ра док си на чин нав ли за в при ро да та 
на от но ше ни я та пуб ли ка – ар тист – за о би ка лящ свят.

По доб но на „P Project“, „I-Cure“ съ що е обя вен за „ин те рак ти вен пър-
фор манс“, но той ве че не вди га пуб ли ка та от място то ѝ, не я кач ва на 
сце на та, а един ст ве но раз т ва ря рам ка та, от де ля ща сце на от зри те ли, 
ка то ди рек т но ги ад ре сира. Още в на ча ло то сце нич на та си ту а ция и дейст-
вие се за я вя ват ка то „ле че бна се сия“, во де на от из пъл ни теля. Той се 
по я вя ва в но во пре въп лъ ще ние на персоната на Иво Дим чев, де ги зи ран 
ка то ди ва с дъл га ру са пе ру ка, си лен грим и оскъд но об лек ло, състо я що 
се от стран на на мет ка от чер ве ни кон ци вър ху по лу го ло то му тя ло, ко я-
то му при да ва вид на ек с це н т р и чен езо те рик. С ма ни е ра на обигра на 
мо де ра тор ка той поз д ра вя ва зри те ли те, дош ли на „най-ле чеб но то пред-
став ле ние за го ди на та“, и ко кет но и насто я тел но пред ста вя не го вия ос-
но вен ин ст ру мент – т. нар. „i-cure кар та“, чий то об раз свет ва на го лям 
те ле ви зи о нен екран, а все ки в за ла та дър жи в ръ ка за ед но с пред ва ри-
тел но раз да ден молив. Тя се състои от че ти ри кръг че та и все ки в пуб ли-
ка та е при ка нен да ги за пъл ни съ от вет но с на и ме но ва ни е то на ор ган в 
тя ло то, си ту а ция в жи во та, чо век и още не що по же ла ние, ко и то иска по 
вре ме на пър фор ман са да из ле ку ва, да под кре пи, на соч вай ки към тях 
„често ти те“ и по зи тив на та енер гия, ко я то по лу ча ва от не го, с „ле чеб но 
на ме ре ние“. Центъ рът на кар та та се за е ма от чер ве на точ ка, ко я то сим-
во ли зи ра все ки при те жа тел на кар тата. По не о чак ван на чин со ло то бук-
ва ли зи ра раз про ст р а не на та кон цеп ция за те ат рал на та си ту а ция ка то 
про во ки ра ща енер гий на връз ка меж ду из пъл ни тел и зри те ли в про ти-
ча що то насто я ще на пред став ле ни ето. Но то ни то я иде а ли зи ра, ни то я 
ро ман ти зи ра, ни то я пред поста вя ка то ня как ва да де ност. Изпъл ни те лят 
по е ма за да ча та да я ор га ни зи ра, ка то я за сил ва, кон цен т ри ра, ка на ли-
зи ра и тран с фор ми ра, а ле ку ва ща та кар та е бук ва лен ин ст ру мент за 
ней но то непре къс на то под дър жа не, осъз на ва не и уста но вя ва не на по-
ди рек тен и ли чен кон такт меж ду гле да щия и случ ва що то се на сце ната. 
Защо то „i-cure кар та та“ е уни вер сал на спи ри ту ал на тех но ло гия“, а пред-
став ле ни е то да ва въз мож ност „да упраж ня ва ме из в ли ча не то на по зи-
тив ни виб ра ции“ от све та око ло нас. Това игро во въ ве де ние, дви же що 
се по ръ ба на па ро дий но то и сар кастич но то, оста вя впе чат ле ни е то, че 
пред став ле ни е то ще се за ни ма ва с раз про ст р а не на та днес и все по-вли-
я тел на т. нар. „wellness ин дуст рия“ на по зи тив но то мис ле не, фи зи ческо-
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то и ду хов но то здраве. Тя със си гур ност стои ка то да леч на ре фе ренция. 
Но ре ал но през по ре ди ца от дейст вия, ко и то по дра ма тур гия след ва да 
упраж ня ват „це ле бен ефект“, из пъл ни те лят непре къс на то ма ни пу ли ра 
въз при я ти я та и от но ше ни е то на зри те ли те спря мо случ ва що то се на 
сце на та, наст рой вай ки ги пър во на често ти те на „тук и се га“ на пър фор-
ман са. В те зи дейст вия по па ра док са лен, при вид но на и вен на чин той 
сблъск ва ба нал но то (про фан но то) и дости га не то до ар хе тип ни об ра зи и 
съ дър жания. На фо на на об раз от иди ли чен плаж с пал ма на те ле ви зи-
он ния екран, сви рей ки на ви о лон че ло и пе ей ки, той се пре въп лъ ща ва 
в по доб но на ру сал ка ми тич но съз да ние, ко е то твър ди, че е „тук от ве-
ко ве, приз ва но да раз пръ ск ва лю бов“. На фо на на за ба вен ка дър на 
ти чащ ге пард из пъл ни те лят пре тър пя ва по ред на та ме та мор фо за в не що 
ка то все лен ска май ка, ко я то тряб ва да нах ра ни сво и те деца. Олицет во-
ря ва се с во до пад, кой то раз пръ ск ва сво я та енер гия; пее, при зо ва ва 
це леб на та мощ на сек су ал на та енер гия, из вър ш вай ки на сце на та по ред-
на си му ла ция на сек су а лен акт, го во ри на раз лич ни ези ци, до ка то му 
пра вят ма саж, кой то дейст ва бла гопри ят но не са мо на то зи, кой то го 
да ва и по лу ча ва, но и на оне зи, ко и то го гле дат… До би ва об ра за и на 
от да ва щия се бе си ар тист ед нов ре мен но ка то ня как во свръх съ щест во, 
но и ка то уяз вим чо век, кой то но си сво и те ди ле ми и вът реш ни про ти во-
ре чия, но и те мо гат да се тран с фор ми рат в „по зи тив ни виб ра ции“. 
Зато ва и на зри те ля пе ри о дич но му се на пом ня да на тиска с пръст раз-
лич ни те точ ки на сво я та „i-cure кар та“ и та ка да „ра бо ти“ вър ху тях. 
Всич ки те те зи ме та мор фо зи, през ко и то из пъл ни те лят пре ми на ва, за-
поч ват да при до би ват зна че ние на ин с це ни ра не на фи гу ра та на пър фор-
мъ ра/ар тиста ка то про ек ция на ня как ва свръх си ла, ко я то тран с ли ра през 
се бе си све та, пре об ра зя ва го, приз ва на е да тран с фор ми ра стра да ни е-
то в не го в често ти, ко и то но сят по ми ре ние, лю бов, по ло жи тел на връз ка 
с дру гия и със света. Послед на та сце на на пър фор ман са пости га осо бе-
на тран с гре сия в уста но ве на та под ред ба, раз т ва ряй ки ед но из ме ре ние 
на по ра зи тел на, не раз ре ши ма тра ги ка, за ло же на в от но ше ни я та тво-
рец – свят – зри тели. Вече сва лил пе ру ка та си, об ле чен в обик но ве на 
те ниска (с над пис на ан г лийски, кой то оз на ча ва 6-струн на ки та ра – ар-
тистът ка то ин ст ру мент, на кой то све тът и зри те ли те „сви рят“), Дим чев 
ся да пред те ле ви зо ра, на кой то с удар от гонг на пъл но не о чак ва но се 
по я вя ва сним ка на тру по ве те на две заст ре ля ни в гла ва та де ца, встра ни 
ле жи и тях на та мър т ва май ка, об ле че на в дре хи, ко и то под сказ ват, че 
зло ве ща та сце на е ня къ де от Близ кия изток. Ефек тът е шо ков, до ри пър-
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во на чал на та ре ак ция е да се за пи та ме за етич ни те ос но ва ния на Дим чев 
да из пол з ва по доб на снимка. Но той из к лю чи тел но уме ло обигра ва 
си ту а ци ята. Изпъл ни те лят из па да в не що ка то пси хо ти чен транс и мо но-
лог, в кой то се кръстос ват гла со ве те на наб лю да те ли на сце на та (пред-
по ла га е ми мне ния на зри те ли те), не го ви ят соб ст вен (как ва е от го вор-
ност та му на ар тист пред ли це то на на си ли е то в све та?), гла со ве те на 
ум ре ли те де ца, с ко и то „раз го ва ря“ – всич ки те пре ми на ват през не го и 
ди а ло ги зи рат по меж ду си; той треска во въп лъ тя ва всич ки те зи по зи ции, 
об го ва ряй ки шо ка от ви да на не до пусти мо то на си лие, про ти во ре чи ви те 
ре ак ции, ко и то про во ки ра, но и тър си из лаз от не го, кой то да ги тран с-
фор ми ра в друг вид си ла. В то зи напрег нат мо мент па ра док сал но ко-
мич но из г леж да, ко га то той взи ма сво я та „i-cure кар та“ и при зо ва ва 
зри те ли те да из в ле кат „доб ро та“ от об раза. Наив ност та и на пръв пог лед 
аб сур д но ст та на жеста бър зо са пре о до ле ни от се ри оз ност та на пос ла-
ни ето. Пърфор ман сът за я вя ва се бе си ка то прак ти ка да се опит ва ме да 
се свър з ва ме със све та и по меж ду си по на чин, по кой то мо же да тран-
с фор ми ра бол ка та и на си ли е то в не що дру го – за Иво Дим чев в лю бов, 
в ем па тия, в си ла, с ко я то мо жем да про дъл жим напред. „I-Cure“ ня как 
па ра док сал но ста ва пър фор манс за то ва как мо жем да се от на ся ме към 

„Тан цът Дел хи“ – Ив. Ви ри па ев, реж. Г. Сто ев, На ро ден те а тър, 2017/18
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стра да ни е то в све та, без да по тъ ва ме в него. Фигу ра та на ар тиста ся каш 
с осо бе на си ла го кон цен т ри ра в се бе си, той е пре сеч на та точ ка меж ду 
све та и зри те ли те; в не го во то тя ло и съз на ние се „пре до го ва рят“ от но-
ше ни я та по меж ду им. И в то ва Иво Дим чев по не под ра жа ем на чин из-
в ли ча и тра гич но из ме ре ние – все ки жер т ва по не що от се бе си в те зи 
от но шения. Накрая той, ве че ка то са мия се бе си, без пе ру ка, с раз ма зан 
грим, ся да пред пуб ли ка та и гле дай ки я, за поч ва да на тиска точ ки те на 
сво я та „i-cure кар та“, на зо ва ва ед на по ед на за как во сто ят и по лу ча ва и 
своя за ряд от пуб ли ката.

Как да се из пра вя ме пред стра да ни е то ка то ек зистен ци ал на ка те го рия 
на жи ве е не то, как се от на ся ме към не го, е те ма и на ед но те ат рал но 
пред став ле ние на бъл гар ска сце на, ко е то я поста вя от но во през спе ци-
фи чен под ход на ор га ни зи ра не на те ат рал на та си ту ация. Става въпрос за 
„Тан цът Дел хи“ от Иван Ви ри па ев с ре жи сьор Га лин Сто ев (На ро ден те а-
тър, 2016/2017) – един от мо же би най-доб ри те при ме ри за съв ре ме нен 
дра ма ти чен те а тър от пос лед ни те го ди ни, кой то впис ва в сво я та есте ти ка 
и стра те гии, ид ва щи от из куст во то на пър фор манса. Те се из ра зя ват не 
тол ко ва в ак тьор ско то из пъл не ние, а в под хо да към ор га ни зи ра не на 
въз при я ти я та – то от ва ря рам ка та на сце на та и обе ди ня ва вре ме то на 
пред став ле ни е то с ре ал но то вре ме, на ост ряй ки се ти ва та за мо мен та 
„тук и се га“. Във фи ло соф ска та наст рой ка на „Тан цът Дел хи“ се от кри ват 
до пир ни точ ки с та зи на „I-Cure“. Пред став ле ни е то се състои от се дем 
крат ки сце ни, ко и то мо гат да се въз при е мат ка то се дем съв ре мен ни 
прит чи, се дем упраж не ния за из пра вя не пред бол ка та от стра да ни е то, 
за гу ба та, смърт та, край ност та на чо веш ко то съ щест ву ване. Всич ки те са 
ка то ра зигра ва не на един и съ щи мо тив, обе ди нен от исто ри я та за танц, 
кой то има по ра зи тел но въз дейст вие вър ху все ки, ста нал не гов сви детел. 
Танцът е епи том на се тив но то (съ)пре жи вя ва не. „Тан цът Дел хи“ от пи е са-
та се пред ста вя ка то по би ращ в се бе си ця ла та бол ка и тра ги ка на све та, 
но през ней но то съпре жи вя ва не но си лек и ре ше ние за стра да ни ето. 
Посла ни е то му е, че един ст ве но усе ща не то за еди не ние, раз т ва ря не в 
насто я щия мо мент, в кой то се от ме нят всич ки про ти во по лож ности и се 
сли ват всич ки раз гра ни че ния, бол ки и тер за ния, стра да ни е то мо же да 
се тран с фор ми ра в си ла за не го во то пре о до ля ва не; един ст ве но ин тен-
зив но то пре жи вя ва не на жи во та в не го ва та ця лост ност мо же да до ве де 
до сюб ли мен до сег с щастието.
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Кон цеп ци я та за еди не ние и пости га не на ин тен зив но пре жи вя ва не на 
при съст ви е то тук-и-се га ста ва во де ща и в пред став ле ни е то на ре жи сьо ра 
Га лин Сто ев в На род ния те атър. Той я осъ щест вя ва по ня кол ко на чина. 
Най-до ми ни ра щи ят е ор га ни за ци я та на вре ме то. В сце нограф ско то ре-
ше ние на Ни ко ла То ро ма нов един ча сов ник по соч ва точ ния ре а лен час 
във все ки един мо мент от пред став ле ни ето. Така те ат рал на та ус лов ност 
се впис ва в ре ал ност та, сце нич но то дейст вие и зри те ли те са част от 
един и същ миг, тях но то вре ме е единно. Пред став ле ни е то не крие, че 
е те а тър (та ка, как то и пи е са та твър ди, че не ща та тряб ва да се при е мат 
та ки ва, как ви то се явя ват). То е ед на яв на игра, сце на та непре къс на то 
се пре на реж да спо ред из ри ча ни те ин ст рук ции в ре мар ките. От дру га 
стра на, то е уст ре ме но към „уго ле мя ва не“ на при съст ви е то пос ред ст-
вом про жек ти ра не на ли ца та на из пъл ни те ли те на го лям екран, как то и 
пос ред ст вом ог ле да ла та, об рам ч ва щи ед но то кри ло на сце на та, ко и то 
до пъл ни тел но я уд во я ват и до пъл ни тел но раз ши ряват. Фоку сът един-
ст ве но вър ху не ми те ли ца на екра на, зас не ма ни в ре ал но вре ме, вър ху 
тях но то из ра же ние, прих ва на то в опре де ле но състо я ние, под чер та ват 
об ра за на чо ве ка, па ра док сал но под сил ват се тив но то му въз при е ма не. 
В пред став ле ни е то на Га лин Сто ев то ва се случ ва по един мно го де ли-
ка тен на чин, кой то играе с раз лич ни ре гист ри на изоб ра же ни е то меж ду 
неж ност, иро ния, чув ст ви тел ност. Така „Тан цът Дел хи“ раз т ва ря те ат-
рал на та си ту а ция ка то „по ле на емо ци о нал но съпре жи вя ва не“; ра бо ти  
с/вър ху ем па ти я та ка то цен ност5.

Друг при мер от ак ту ал на та сце нич на прак ти ка, кой то но си сил на, ка те го-
рич на по зи ция по от но ше ние фун к ци я та и зна че ни е то на те ат рал на та си-
ту а ция ка то обе ди ня ва ща игра е щи и гле да щи, е „NEОдач ни ци“ – сце нич-
на вер сия по пи е са та на М. Гор ки „Дач ни ци“ с ре жи сьор Иван Пан те леев. 
Тя е за я ве на пре дим но на съ дър жа тел но ни во и е ди рек т но из ре че на в 
са мо то на ча ло на спек та къ ла, ка то в ха рак тер на та за ре жи сьо ра ра цио -
нал на наг ла са из каз ва не що, с ко е то и оста на ли те те ат рал ни твор ци, 
ко мен ти ра ни тук, на вяр но би ха се съг ла сили. Зато ва и ще си поз во ля да 
ци ти рам по-го лям па саж, с кой то всъщ ност пред став ле ни е то се от кри ва. 

5 В те зи ка те го рии и са ми ят Га лин Сто ев за я вя ва есте ти чески те си и етич ни 
це ли с то зи спек такъл. Вж.: Тан цът „Дел хи“: В по ле то на емо ци о нал но то 
съпре жи вя ване. Интер вю на Си я на Не дял ко ва с ре жи сьо ра за бю ле ти на и 
бло га на МТФ „Вар нен ско ля то“ 2018, достъп но на varnatheatrefest.viafest.
org.
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В са мо то му на ча ло ге ро ят на Вла до Ка ра ма зов – Ша ли мов, се об ръ ща 
ед нов ре мен но към сво я та съ бе сед нич ка Ма ря (Те о до ра Ду хов ни ко ва) и 
към пуб ли ка та, каз вай ки: „Те а тъ рът е мо же би пос лед но то място, къ де то 
об щест во то диску ти ра и мис ли на глас – и най-важ но то – вър шим го за-
едно. Театъ рът е мо мент на ко лек тив но съз на ние. (…) Изклю чи тел но то в 
те а тъ ра е Вре мето. Време то, ко е то от де ля ме, за да из т ръг нем про це си от 
ре ал ност та и да ги дести ли ра ме до състо я ни е то на ви со ка въз бу да, да, 
в из вестен сми съл и до сте пен на не тър пи мост… и та ка да ги пре вър нем 
в из куство. Да по ка жем те зи про це си в мо мен та на тях но то случ ва не, в 
дви же ние, да ги по ка жем ка то де мон ст ра ция на не до вър ше но то, ка то 
Ра бо та – ра бо та вър ху жи во та, вър ху из куст во то, вър ху от дел на та ду ма, 
е при ви ле гия и дълг на вся ка сце на“6. Тези ду ми, впи са ни в сце нич но то 
дейст вие, до го ля ма сте пен от ра зя ват на чин на мис ле не, про дъл жа ващ 
тра ди ци я та на епи ческия те а тър. „NEОдач ни ци“ съ що огол ва те ат рал на та 
си ту а ция ка то ди рек т но об щу ва не меж ду сце на и зри те ли, но до го ля ма 

6 Тек стът е до пи сан към пи е са та на Иван Пан те леев. Вж. Програм ка към поста-
нов ка та „NEОдач ни ци“ по Мак сим Горки. Сценич на вер сия и ре жи су ра: Иван 
Пан те леев. Наро ден те а тър „Иван Ва зов“, се зон 2017/18.

„NEОдач ни ци“ по М. Гор ки, реж. Ив. Пан те ле ев, На ро ден те а тър, 2017/18
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сте пен за паз ва рам ка та, ко я то ги раз гра ни чава. Всъщ ност есте ти ка та на 
поста нов ка та пра ви ин те рес но съ че та ние меж ду съв ре ме нен епи чески 
и дра ма ти чен те атър. Фикци о нал на та си ту а ция в пи е са та на Мак сим 
Гор ки е прех вър ле на в ус лов на съв ре мен ност и раз т во ре на в кон тек ста 
на кон г ло ме рат от дру ги тек сто ве – ху до жест ве ни и до ку мен тал ни, ко-
и то об съж дат проб ле ми на днеш ния свят. Така ле тов ни ци те на Гор ки са 
пред ста ве ни ка то би ту ва щи в ед на „ро ди на“ – хо тел три звез ди (спо ред 
го ле мия не о нов над пис, кой то ви си над поч ти го ла та сце на), и непре къс-
на то об го ва рят своя жи вот, в кой то се на мес ват ак ту ал ни проб ле ми ка то 
на раст ва щия дет ски глад, за ми ра не то на аграр но то сто пан ст во, обез сил-
ва не то на граж дан ски те про тести, на мек ва се до ри за бе жан ци те и т. н. 
Всеки от тях се ан га жи ра по соб ст вен на чин с дейст ви тел ност та, за е ма 
„ро ля“ спря мо нея, след ва соб ст ве на стра те гия за оце ля ва не и при да ва не 
на сми съл на жи во та си, и имен но с то ва се за ни ма ва пред став ле ни ето. 
Така сце на та се прев ръ ща в сво е об ра зен по ди ум на раз лич ни жи тейски 
по зиции. Въпре ки че мо же да се усе ти ка то настав ни ческо, не мис ля, че 
ка то етос то е ди дак тич но, за що то не опре де ля ни то ед на от те зи по зи-
ции за аб со лют на или вярна. По-ско ро оста вя на зри те ли те „ра бо та та“ 
да се съ от на сят с ед на или дру га, да се при поз на ят или не в ня коя от 
тях, вът реш но да диску ти рат с тях, а та ка и със се бе си, със соб ст ве на та 
си наг ла са и на чин на съ щест ву ва не в сво я та „ро дина“.

Накрая ми се иска да ко мен ти рам пос ле ден при мер, кой то по ин те ре-
сен на чин се впис ва във въпро са за етоса. Без да е пред на ме ре но или 
тър се но, не гов ав тор от но во е ар тист, кой то жи вее и ра бо ти меж ду Бъл-
га рия и дру ги ев ро пейски страни. Става въпрос за Христи ян Ба ка лов и 
не го ва та пер фор ма тив на имер сив на ин ста ла ция „Pure“7. Неслу чай но 
тя е от най-ко мен ти ра ни те в тек сто ве те от насто я щия сбор ник, за то ва 
ня ма об стой но да я описвам. Бих иска ла са мо да се спра на въпро са 
как фун к ци о ни ра есте ти ческо то пре жи вя ва не, ко е то тя ор га ни зи ра за 
сво и те по се ти те ли те, и от но во – ка къв сми съл му се при да ва. „Pure“ на-
пъл но из ли за от рам ка та на сце нич на та си ту а ция и от кон вен ци и те на 
пред ста вя не/гле дане. Имер сив на та ин ста ла ци я та за ли ча ва гра ни ца та 
меж ду зри тел и твор ба – са ма та твор ба ста ват вни ма тел но на соч ва ни те 
пре жи вя ва ния на зри теля. По съ щест во тя ор га ни зи ра есте ти ческо пре-

7 „Pure“ се пред ста вя от 2017 г. на раз лич ни прост ран ст ва в Со фия, ос нов но 
в ДНК – прост ран ст во за съв ре ме нен танц и пър фор манс, ка то през 2018 г. 
ста ва част и от програ ма та на МТФ „Вар нен ско лято“.
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жи вя ва не, ко е то е въп лъ те но (embodiedexperience) – не го ва те ри то рия 
са тя ло то и се тив ни те въз при я тия на по се ти те ли те, ка то ве че от зна че-
ние тук са под хо дът към про во ки ра не на усе ща ния, тях на та плът ност и 
заряд. Драма тур ги я та на та зи пер фор ма тив на имер сив на ин ста ла ция 
се състои от сти му ли ра не на по ре ди ца се тив ни пре жи вя ва ния, ко и то 
по раж дат друг вид съ от на ся не със за о би ка ля ща та ре ал ност, с дру гия, 
със са мия се бе си. Те раз т ва рят вът реш но то прост ран ст во, от к люч ват 
се тив на та ми съл и въ об ра жение. Те, от своя стра на, за поч ват да тво рят 
вът ре шен, ли чен, ин ди ви ду а лен за все ки раз каз за случ ва що то се. Един 
от най-за пом ня щи те се ми го ве за мен бе ше, ко га то усе щах как ня кой по-
е ма тя ло то и ръ це те ми, на соч ва ги на го ре, ся каш уст ре ме ни към не що, 
и в съ че та ние с ambient му зи ка та, ко я то се чу ва ше и раз т ва ря ше ед но 
дру го прост ран ст во, пре жи вя ва не то бе ше ка то за из ди га не, въз ди га не 
на ня къ де, къ де то ве че през осо бе ни те, за мъг ля ва щи об ра за очи ла, те 
очак ва игра е ща свет лина. Това ве че е ста на ло част от мо я та фи зи ческа и 
се тив на па мет ка то ре ал но пре жи вя но и ду ма та, с ко я то мо га да опи ша 
то зи опит, е на исти на сюблимен. „Pure“ на Христи ян Ба ка лов иска да 
раз т во ри насто я щия миг към дру ги не го ви из ме ре ния, ко и то ся каш ви-
на ги са там, но за до́се га до тях са нуж ни дру ги сти мули. Като напри мер 
про це път, напра вен в един обик но вен об ръч с опъ на ти кон ци, и ко га то 
пог ле дът по пад не в не го, прост ран ст во то се раз д во я ва и раз т ро я ва и 
ние се дви жим в те зи мно жест во из ме ре ния – ре ал ни и има ги нерни. 
Така „Pure“ съз да ва ре жим на въз при я ти я та и се тив но то пре жи вя ва не, 
кой то из ли за из вън ежед нев ния, из вън ор ди нер ни те от но ше ния със 
за о би ка ля щия свят, раз ши ря ва хо ри зон та на въз при я ти я та и раз т ва ря 
прост ран ст во за един ал тер на ти вен опит и уни кал но есте ти ческо пре-
жи вя ва не, ко е то тво ри изот вът ре свои раз ка зи за света. Инста ла ци я та 
мо же да фун к ци о ни ра един ст ве но през пре о до ля ва не на оби чай ни те 
за щит ни ме ха низ ми и кон т ро ла в по ве де ни е то ни, през то ва да се оста-
виш на до пи ра на дру гия, на се тив ния об мен с не го и със сре да та, да 
имаш до ве рие и да се от пус неш, да по вяр ваш на уве ре ни е то за етика 
на от но ше ни я та в нея. Имен но свръ хо цен ностя ва не то и ди рек т но то 
практикуване на те зи ка чест ва на ми рам опре де ля щи за ето са на „Pure“.

И ко га то пак се вър нах ме на по ня ти е то „етос“, не мо же да не се спо ме не, 
че ед на от съ щест ве ни те про ме ни в бъл гар ска та те ат рал на прак ти ка от 
пос лед ни те де се ти ле тия, ко я то из веж да напред имен но „ето са“ на те-
а тъ ра, е без с пор но но ва та въл на от до ку мен та лен те а тър, пред ста ве на 
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ос нов но от Сту дио за до ку мен та лен те а тър „Vox Populi“ с во дещ ре жи-
сьор Не да Со ко лов ска и по ре ди ца та до ку мен тал ни пред став ле ния на 
Те а тър „Реп ли ка“. За дра ма тур ги чен ма те ри ал на сво и те пред став ле ния 
те взи мат ре ал ни исто рии на хо ра, пред ста вя щи раз лич ни, пре дим но 
мар ги на ли зи ра ни или в не рав ностой но по ло же ние со ци ал ни гру пи, 
за да пов диг нат през тях диску сия вър ху ак ту ал ни об щест ве ни проб-
леми. Худо жест ве ни те ре зул та ти на тех ни те пред став ле ния ва ри рат, с 
въз г ле ди те в ня кои от тях мо же да се спо ри, но факт е, че ед ни от най-
ус пеш ни те сред тях – ка то напр. по ре ди ца та „Не ви ди ми“, „Але, хоп, по 
опъ на та та тел“, „Ко е то оста ва“ с ре жи сьор Не да Со ко лов ска – не са мо 
да ват глас на исто рии, ко и то оста ват не чу ти в пуб лич но то прост ран ст во, 
но и ра бо тят за то ва да се про ме ни пер с пек ти ва та към тях, апе ли рат към 
съпри част ност. Тази въл на в бъл гар ския те а тър мо же да се съ от не се към 
наб лю да ва на та от со ци о ло га Паскал Ги лен и дра ма тур га Ги Кулс про мя на 
на па ра диг ма та в ев ро пейска сце нич на прак ти ка през пър во то де се ти ле-
тие на 21. век, ко я то се из ра зя ва в но во и на раст ва що етич но съз на ние 
на ар тистич на та об щ ност за на чи на, по кой то мо же да се за ни ма ва с 
по-го ле ми со ци ал ни пре диз ви ка тел ст ва на съв ре ми е то и да нав ли за в 

„Pure“ – кон цеп ция и ре а ли за ция: Хр. Ба калов, ДНК, 2018
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кре а ти вен ди а лог с об щест во то, кой то мо же да про во ки ра но ви етич ни 
из бо ри на не го ви те чле но ве8.

И тук бих иска ла да се зах ва на за по ня ти е то „ети чен об рат“. Не бих мог ла 
да твър дя, че ко мен ти ра ни те тук пред став ле ния но сят та къв в бъл гар ска-
та из пъл ни тел ска прак тика. Но то ва, ко е то ги обе ди ня ва, е ед но дъл бо ко 
ху ман но пос лание. По съ щест во то не е чуж до на те а търа. Изкуст ва та 
и в част ност сце нич ни те из куст ва ви на ги са се об вър з ва ли с ху ман ни те 
цен ности, ко и то кре пят чо ве чест вото. Обсъ де ни те тук при ме ри по-ско-
ро про дъл жа ват по съв ре ме нен на чин съ щест ву ва щи тра ди ции, ка то на 
фо на на до ми ни ра ща та те ат рал на прак ти ка днес те дости гат до по-но ви 
и ори ги нал ни прин ци пи на сми съ ла, кой то се при да ва на пре жи вя ва-
не то в те ат рал на та си ту ация. Опре де ля щи за тях се оказ ват от ва ря не то 
на рам ка та на сце на та, про ник ва не то на те ат рал на та ус лов ност в ре ал-
ност та, кон сти ту и ра не то на един но вре ме-прост ран ст во меж ду сце на и 
пуб лика. Ако се вър нем кон крет но да въпро са за тех ния етос, стру ва ми 
се, че той про из ли за от наг ла си те на един нов, „вто ри“ ху ма ни зъм днес, 
за кой то го во ри френ ски ят фи ло соф Люк Фе ри: „На място то на пър вия 
ху ма ни зъм, то зи на Прос ве ще ни е то и пра ва та на чо ве ка, ид ва вто ри, 
зна чи тел но раз ши рен ху ма ни зъм: нов ху ма ни зъм на брат ст во то и сим-
па ти я та, кой то ве че не жер т ва чо ве ка в име то на на ци я та, ре во лю ци я та, 
че и прогре са (иде а ли, поста вя ни из вън и над чо ве чест во то), но на ми ра 
в са ма та не пос ред ст ве ност на на ше то съ щест ву ва не и на чув ст ва та ни 
към дру ги те из точ ник на ед на по зи тив на уто пия“9. Във вре ме, в ко е то 
ди ги тал ни те тех но ло гии до ми ни рат на чи на, по кой то хо ра та об щу ват 
по меж ду си и със све та и ги пра вят по ве че от вся ко га ед нов ре мен но 
свър за ни и изо ли ра ни, а об щест ва та ста ват все по ве че цен ност но ра зе-
ди не ни, ак ту а ли зи ра не то на по доб на не дог ма тич на и уни вер са лист ка 
„по зи тив на уто пия“ из г леж да по ве че от за ко но мерно.

8 Вж. Cools, G. and P. Gielen (Eds.). The Ethics of Art. Ecological Turns in the Per-
forming Arts. Valiz, Amsterdam, 2014.

9 Фе ри, Л. Кра си ва та исто рия на фи ло со фи я та. С., 2018, 296.
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