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ТЕАТЪРЪТ В ДИГИТАЛНАТА ЕПОХА

АЛБЕНАТАГАРЕВА

В съв ре мен ния ди на ми чен свят те а тъ рът е про во ки ран все по-бър зо да 
ре а ги ра на случ ва що то се в об щест во то не са мо с те ми те, ко и то из би ра, 
но и с фор ма та и ези ка, чрез ко и то ги пред ставя. Ако се обър нем на зад 
и пог лед нем раз ви ти е то на сце нич но то из куст во, мо жем да от кро им 
ня кол ко важ ни стъп ки, спо соб ст ва ли за раз ви ти е то на те ат рал но то прост-
ран ст во и спе ци ал но на сце ногра фи ята. Теат рал на та сце на свое в ре мен но 
„при об ща ва“ и при поз на ва изоб ре те ни я та на съ от вет на та епо ха ка то 
сред ст ва за раз ви тие на соб ст ве ния си език.

В след ва щи те стра ни ци ще спо ме нем накрат ко ня кои от зна чи ми те за 
сце ногра фи я та про ме ни, ко и то имат пря ко от но ше ние към раз ви ти е то 
ѝ и пов ли я ват на съв ре мен на та прак тика. Тако ва е напри мер изоб ре-
тя ва не то на елек т ри ческа та круш ка, внед ря ва не то на елек т ри ческо то 
ос вет ле ние на те ат рал на та сце на, а впос лед ст вие и ут вър ж да ва не то 
на т. нар. „гор но ос вет ле ние“ от Адолф Апия. Насо че но то ос вет ле ние, 
про ек ти ра що сен ки вър ху из гра де на та ар хи тек ту ра, да ва въз мож ност 
за пости га не на фраг мен тар ност, съз да ва не на свет ли и тъм ни пет на и 
си лен кон т раст. Въпре ки че поста вя са мо ня кол ко спек та къ ла, иде и те 
на Апия за ос вет ле ни е то пов ли я ват не са мо вър ху раз ви ти е то на сце-
ногра фи я та, но и вър ху ця лост но то раз ви тие на те ат рал но то из куство.

Пре ди то ва оба че об щест ве ни те и ико но ми чески те про ме ни, ко и то 
настъп ват в ев ро пейски те об щест ва с по де ма на ин дуст ри ал на та ре во-
лю ция, оказ ват се ри оз но прак ти ческо вли я ние на сце ната. Дени Баб ле 
по соч ва ед на съ щест ве на про мя на, ко я то се случ ва не са мо в те а тъ ра, 
но и в об щест ве ния жи вот в края на 19. в., и ко я то, на ред с Ваг не ро ва та 
идея за то тал но из куст во, сил но пов ли я ва те ат рал ни те кон цеп ции на 
ед ни от най-зна чи ми те ре фор ма то ри на сце на та, а имен но Адолф Апия 
и Гор дън Крейг. Това е сце нич но то ос вет ле ние, ко е то се из пол з ва ка то 
ос но вен еле мент за под чер та ва не на фор ма та и пости га не на ди на мич на 
сце нич на среда. То е въз мож но бла го да ре ние на все по-ши ро ко то при ла-
га не на елек т ри чест во то и изоб що на елек т ри фи ци ра не то на те ат рал ни те 
сгради. Бабле по соч ва, че „през 1887 г. по ве че от 50 те а тъ ра в Ев ро па 
ве че при ла гат елек т ри ческо то ос вет ле ние на сво и те сцени. Изпол з ва не то 
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му оба че под чер та ва ло сла бости те на тра ди ци он на та де ко ра ция, ка то 
пра ви ви ди ми гру бо бо я ди са ни те плоскости и по каз ва не въз мож ност та 
да се съз да де хар мо ния меж ду три из мер но то прост ран ст во и ак тьор ска та 
фи гу ра, дви же ща се меж ду плоски те ри су ва ни ка на ви“1. Тради ци он на та 
де ко ра ция в края на 19. в. е фор ми ра на от от ми ра ща та не ок ла си цистич на 
и ро ман ти ческа есте ти ка на сце ната. Харак тер ни за нея са ком по зи ци и те 
от плоски ри су ва ни ку ли си, ко и то огра ни ча ват ми зан с це на по ши ри на та 
на сце ната. На го ле ми те ев ро пейски сце ни та зи тех но ло гия е достиг на-
ла раз ме ри те на ин дуст рия, в ко я то са ан га жи ра ни не са мо ху дож ни ци 
и скул п то ри, но съ що ин же не ри и мно го тех ни чески ли ца, ра бо те щи за 
ре а ли зи ра не то на кра си ви сце нич ни кар тини.

Друг ва жен мо мент за сце ногра фи я та и те а тъ ра е по я ва та на ки но то и 
раз ви ти е то му в из куство. Влия ни е то на ки но то вър ху те ат рал на та есте-
ти ка е обект на ре ди ца из с лед ва ния. В сво я та кни га „Фил мо ва та про жек-
ция в те ат рал ния спек та къл 1909–1969“ Светос лав Ко ка лов ана ли зи ра 
зна че ни е то на ки но то за раз ви ти е то на спек та къ ла и по-спе ци ал но за 

1 Bablet, Denis. The revolutions in stage design of the XX century. Leon Amiel, 
Paris – New York, 1977, 40.

„Ла тер на Ма ги ка“ – реж. А. Ра док, сцен. Й. Сво бо да, 1958
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сце ногра фи я та, ка то под роб но раз г леж да прак ти ки те на ед ни от най-
зна чи ми те фи гу ри в те ат рал на та исто рия в по со че ния пе риод. Кока лов 
обоб ща ва: „Об но вя ва ща та енер гия, ко я то ки но то ин жек ти ра в те а тъ ра, 
да ва най-раз лич ни ре зул та ти, (…) ня ма да е пре си ле но, ако ка жем, че 
днеш ни ят те а тър е та къв, ка къв то го поз на ва ме, бла го да ре ние на ки ното. 
Инди рек т но ки но то про во ки ра, пов лия, про ме ни и тлас на те а тъ ра към 
ек с пе ри мен ти в раз лич ни по со ки, по ня ко га вза им но от ри ча щи се“2. 
Любо пит но е да се от бе ле жи, че про жек ци он на та тех но ло гия, по при-
ме ра на елек т ри фи ци ра не то на те ат ри те, из к лю чи тел но бър зо (са мо за 
две де се ти ле тия) се раз про ст р а ня ва из го ле ми те те ат рал ни ин сти ту ции 
в Ев ро па: „След пър ви те включ ва ния на ки но то на Ме ли ес в ка ба рет ни 
спек так ли та зи прак ти ка се раз про ст р а ня ва бър зо в Ев ропа. Голе ми те 
му зи кал ни те ат ри ку пу ват про жек ци он на тех ни ка. В Гер ма ния след Пър-
ва та све тов на вой на бро ят на обо руд ва ни те сце ни е ве че 15“3.

Про жек ци я та да ва въз мож ност поста нов ка та да се раз гър не в един 
по-ши рок план, ка то пред ло жи на зри те ля друг пог лед към те ат рал на та 
сцена. Едни от най-вли я тел ни те ре фор ма то ри в те а тъ ра ек с пе ри мен-
ти рат с из пол з ва не то на ки но и зоб ра же ни е то в спек та къ ла. В на ча ло то 
на 20. в. Все во лод Ме йер холд, Ер вин Писка тор, Бер толт Брехт, Сер гей 
Ай зен щайн за ед но с ху дож ни ци те, с ко и то ра бо тят в сво и те про дук ции, 
за поч ват да из пол з ват пости же ни я та на ки но то, за да раз гър нат ези ка 
на поста нов ки те си, да го обо га тят и най-ве че за да пре вър нат те а тъ ра в 
то тал но из раз но сред ст во – сред ст во за про па ган да на идеи.

От дру га стра на оба че ки нопро жек ци я та са ма по се бе си (в пър во об ра-
за си на зас не то на лен та дейст вие във вре ме то и прост ран ст во то) все 
още не е оно ва сред ст во, спо соб но да пре диз ви ка ре во лю ци о нен обрат. 
Включ ва не то на дви же щи те се кар ти ни в те ат рал но то дейст вие при до-
би ва но ви из ме ре ния с иде я та за мон та жа: „Мон та жът е клю чо ва ду ма 
за ця ло то мо дер но из куст во. (…) Просто то (на пръв пог лед) за леп ва не 
на къ со ве лен та, фик си ра ла раз лич ни от ря зъ ци от вре ме и дви же ние, 
пер со на жи и фор ми с раз лич на ед ри на, пер с пек ти ви и по ло же ния в 
прост ран ст во то, от к люч ва страсти те на аван гар да към но вия фе но мен 

2 Ко ка лов, Све тослав. Филмо ва та про жек ция в те ат рал ния спек та къл 1909–
1969. София: НХА, 2013, 41.

3 Пак там, 37.
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и окон ча тел но то за гър б ва не на на ра тив ния те а тър“4. Монта жът на ки-
но и зоб ра же ния и съ че та ва не то му с жи вия ак тьор на те ат рал на та сце на 
в ком би на ция с ек с пре сив но то ос вет ле ние са но ви те еле мен ти на сце-
ногра фи я та, ко и то про дъл жа ват да се раз ви ват стрем г ла во с напред ва-
не то на тех но ло гиите.

През 1958 г. ед на от ем б ле ма тич ни те фи гу ри в сце ногра фи я та във вто ра та 
по ло ви на на 20. в. – Йо зеф Сво бо да, впе чат ля ва гости те на из ло же ни е то 
в Брюк сел със сво я та ин ста ла ция за Че хос ло ваш кия па ви ли он „Ла тер на 
ма ги ка“. Тя пред став ля ва си мул тан но про жек ти ра ни изоб ра же ния на 
раз лич ни екра ни (по ли екран), ко и то са в ко му ни ка ция как то по меж ду 
си, та ка и с ак тьо ра на сце ната. Този прин цип на ра бо та се прев ръ ща в 
зна ков за Сво бо да, кой то дъл го ек с пе ри мен ти ра с из пол з ва не то на ви-
де о то и про жек тор ни те екра ни в сво и те спек так ли в про дъл же ние на 
три де се ти летия.

То зи под ход впос лед ст вие се прев ръ ща в устой чив еле мент на те ат рал-
ния спек та къл, кой то пре жи вя ва бур но раз ви тие от 60-те го ди ни до на ши 
дни, не ми ну е мо об вър зан с раз ви ти е то на тех но ло ги ите. Арнолд Арън сън 
спо де ля: „Ста ро то обоз на ча ва не на те а тъ ра, пуб ли ка та, дву- и три из мер-
ни те об ра зи, фи зи ческа та рам ка и ре ал но то вре ме и прост ран ст во са 
под ри ти, раз ши ре ни, раз би ти и раз тър сени. Ние сме об гър на ти в криза. 
Същест ву ва оба че ед но въл не ние – то ва са ди ги тал ни те тех но логии. Те са 
зна чи ма про мя на, осъ щест вя ва ща важ на тран с фор ма ция в чо веш ко то 
съз на ние по доб но на та зи, ко я то се случ ва в за пад на та исто рия меж ду 
Сред но ве ко ви е то и Ре не сан са“5.

Ди ги тал но то изоб ра же ние е обект на ре ди ца те о ре тич ни из с лед вания. 
Едно от най-об стой ни те в та зи по со ка е на Стив Дик сън „Ди ги тал но то 
пред став ле ние“6. В не го Дик сън раз г леж да как то исто ри ческо то, та ка и 
есте ти ческо то вли я ние на ки но то, ви де о то и ди ги тал но то изоб ра же ние, 
тех ни те вза и мо от но ше ния и въз дейст вие вър ху те ат рал но то пред став-
ление. Той под чер та ва, че „те а тъ рът из на чал но е вир ту ал на ре ал ност 

4 Пак там, 40.
5 Aronson, Arnold. The Power of Space in a Virtual World. – In: Performance design. 

Ed. Dorota Hanna and Olav Harslof. Museum Tusculanum Press. University of 
Copenhagen, 2008, 23.

6 Dixon, Steve. Digital Performance. A History of New Media in Theatre, Dance, 
Performance art and Installation. The MIT Press, London, England, 2007.
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или „ори ги нал на та ма ши на за вир ту ал на ре ал ност“7, тъй ка то зри те ли те 
са при зо ва ни да се по то пят в един из куст ве но съз да ден свят. Диксън 
ана ли зи ра съ що та ка и де фи ни ци и те за вир ту ал но прост ран ст во, ко и то 
раз лич ни те о ре ти ци, глав но през 90-те го ди ни, фор му лират. Най-пъл на-
та спо ред не го е на Ха у ард Рейн голд и тя включ ва три вза и мос вър за ни 
ас пекта. Първи ят е „по та пя не“, или чо ве кът да бъ де за о би ко лен от три-
из ме рен свят; след ва щи ят е да има въз мож ност чо ве кът да се дви жи в 
то зи свят, да из би ра сво я та глед на точ ка; тре ти ят е ма ни пу ла ци я та, т.е. 
да има въз мож ност да вли яе и да про ме ня сре да та8. Тези опре де ле ния 
да ти рат от на ча ло то на 90-те го ди ни и към днеш на да та ве ро ят но мо гат 
да се при ба вят още ас пек ти на вир ту ал на та ре ал ност, ка то напри мер 
въз мож ност та за жи во об щу ва не (VR9 Chat) меж ду хо ра във вир ту ал но 
прост ран ст во, до ка то фи зи чески се на ми рат на раз лич ни места по света. 
Тук раз ли ка та със стан дар т ни те со ци ал ни мре жи е, че пот ре би те лят 

7 Ibidem, p. 362.
8 Ibidem, p. 364.
9 Virtual Reality – от англ., вир ту ал на ре алност.

„Ха ка наи“ – Ком па ния „Ад ри ен М. & Клер Б.“, Фран ция, 2013
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пол з ва VR-очи ла или дис п лея на те ле фо на си, чрез ко и то се по та пя в 
пред ва ри тел но из б ра ния свят.

Въпре ки всич ки те зи въз мож ности, ко и то съв ре мен ни ят тех но ло ги чен 
свят пре доста вя, те а тъ рът про дъл жа ва вни ма тел но да под би ра из раз ни те 
си сред ства. Но все по-ре ал на ста ва въз мож ност та зри те лят да бъ де по-
то пен в дейст ви е то чрез всич ки свои се ти ва ед нов ре менно. Към тек ста 
и сце ногра фи я та, ко и то въз при е ма ме, се при ба вя и въз мож ност та той 
да бъ де „пре не сен“ или „по то пен“ в из ця ло мо де ли ран свят. С раз ви-
ти е то на ин дуст ри я та, раз ра бот ва ща VR-тех но ло гии и про дук ти, то зи 
свят ве че мо же да бъ де пред ва ри тел но зас нет, т.е. не са мо ком пю тър но 
ге не риран. Такъв при мер е госту ва ли ят пре ди го ди на в Со фия в рам-
ки те на АСТ фести вал за сво бо ден те а тър 2017 г. спек та къл „Whist“ на 
бри тан ска та ком па ния AFE (Ashford). В спек та къ ла-пре жи вя ва не, тра е що 
око ло 40 мин., зри те лят, или по-ско ро по се ти те лят, нав ли за в све та на 
пред став ле ни е то чрез VR-очи ла10 и след крат ки ин ст рук ции за пре ми на-
ва не през вир ту ал но то прост ран ст во на пред став ле ни ето. Така обо руд-
ван и на прак ти ка изо ли ран от дейст ви тел ност та, той по е ма по пъ тя на 
сюр ре а листич ни об ра зи, ко и то из ник ват око ло него. Пота пя не то в то зи 
свят е не из бежно. Веднъж по пад нал там, пос ле до ва тел но той за поч ва 
да пре ми на ва от място на място, от стая в стая. Праз ни, стран ни, ня кои 
мръс ни, дру ги тъмни. Актьор ско то из пъл не ние е по-ско ро при съст вие 
и е част от то зи сюр ре а листи чен филм с еле мен ти на хорър. Усеща не то 
за по па да не във филм е из к лю чи тел но ре ално. На прак ти ка чо век гу би 
връз ка та си със за о би ка ля щия го дейст ви те лен свят, гу би ори ен та ция в 
прост ран ст во то, ко е то на ла га по вре ме на пре жи вя ва не то хо ра от еки па 
да се гри жат за бе зо пас ност та на зри те лите.

Те зи тех но ло гии фор ми рат но ви по ле та на те ат рал но то пре жи вя ване. 
Зрите лят на пуска ком фор та на сто ла в са ло на и се по та пя в ин те рак тив но 
прик лю чение. Той напри мер вли за в до ма на пер со на жи те, се ди с тях 
на ед на ма са, раз хож да се в ста я та, преска ча от място на място са мо с 
ед но дви же ние на пог ле да си.

Спек та къ лът „Ха ка наи“ на френ ска та ком па ния „Ад ри ен М. & Клер Б.“, 
кой то госту ва във Вар на по вре ме на те ат рал ния фести вал „Вар нен-
ско ля то“ 2018, е друг ин те ре сен и опре де ле но въз дейст ващ при мер 

10 Очи ла за вир ту ал на ре ал ност – шлем, кой то се поста вя на гла ва та, а пред 
очи те е поста вен дис п лей, ре а ги ращ на пог ле да на чо века.
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за из пол з ва не на ди ги тал ни тех но логии. Компа ни я та съ че та ва танц и 
3D-изоб ра же ние, ре а ги ра що на дви же ни я та на из пъл ни теля. Резул та тът 
е впе чат ля ващ ди а лог меж ду вир ту ал ност и ре ал ност. Зрите лят тук е в 
по зи ци я та на наб лю да ващ, а ме ди я та е ак ти вен па р т ньор на та н цьора. 
На прак ти ка прости те ге о мет рич ни фор ми, по я вя ва щи се по сте ни те на 
спе ци ал но из гра де ния куб, в кой то се случ ва тан цо во то из пъл не ние, 
ожи вя ват пред очи те на зри те лите. Всич ко то ва ста ва чрез сен зо ри, от чи-
та щи дви же ни я та на из пъл ни тел ката. Хоре ограф ски ят ма те ри ал пре ли ва 
меж ду тя ло то на та н цьо ра и ди ги тал но то изоб ра жение.

Те а тъ рът се ди ги та ли зи ра все по-бър зо и по-ка чест ве но и из пол з ва раз-
ви ти е то на тех но ло ги и те, за да ек с пе ри мен ти ра, изоб ре тя ва и въ веж да 
но ва те ат рал ност, ко я то изиск ва от зри те ля ак тив но участие. От ед на 
стра на, по та пяй ки го бук вал но във вир ту ал на та ре ал ност и от дру га – 
въз дейст вай ки му чрез яр ки об ра зи и на пръв пог лед не въз мож ни вза-
и мо дейст вия, оста вя щи усе ща не то за пре жи вя на магия.

„Whist“ – VR те а тър, съз да те ли: Е. Фур ми и А. На ка му ра (AΦE), Ве ли коб ри та ния, 
2017
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