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„PURE“ – ИМЕРСИВНА  
ПЕРФОРМАТИВНА ИНСТАЛАЦИЯ. 

Разказ за новата връзка зрител – изпълнител

СВЕТЛОМИРАСТОЯНОВА

В те а тъ ра ся каш ви на ги е има ло две страни. Една та е ак тив на – от сце на, 
три бу на или вся ко дру го прост ран ст во, от ко е то чо ве кът „там“ се прев-
ръ ща в ак ти вен из пъл ни тел (на текст или дви же ние), и дру га та стра на – 
съ от вет но на въз при е ма те ля – фи зи чески па си вен, во а йор, то зи, кой то 
при съст ва с яс но то съз на ние, че не се пред по ла га ак тив но то му участие.

През го ди ни те от но ше ни я та меж ду две те стра ни се про ме нят мно го ин тен-
зив но и ра ди кал но. В из куст во то, с ко е то се сре ща ме днес, виж да ме как:

 – тек стът за те а тър е пре ми нал мно жест во тран с фор ма ции и ек с пе-
ри мен ти, след ко и то не са мо смис ло во, но и струк тур но пред ла га 
про ме не ни пер со на жи и си ту а ции в срав не ние с кла си чески те мо-
дели. Освен то ва днес сме сви де те ли на по я ва та на т. нар. „но ви 
дра ма тур гии“1 на пред став ле ни е то, ко и то не за дъл жи тел но включ ват 
тек сто ва ос нова;

 – ак тьо рът раз ви ва раз но об раз ни пси хо-фи зи чески уме ния, ко и то ра-
ди кал но про ме нят при съст ви е то му на сцена;

 – ре жи сьор ска та фун к ция пре ми на ва през ин ди ви ду а лен твор чески 
про чит на текст или те ма и свръ хин тер пре та ция до ко ла бо ра тив на 
ра бо та, те а тър на ви со ки те тех но ло гии, те а тър без ак тьо ри и др.;

 – не на пос лед но място, сце на та ве че спи ра да пред по ла га кон крет но 
място, а що се от на ся до раз де ле ни е то меж ду из пъл ни те ли те и пуб-
ли ка та – ня кои ар тисти ра бо тят в по со ка на за ли ча ва не на гра ни ца та 
по меж ду им, ко я то до то зи мо мент е съз да ва ла чув ст во за ком форт 
у зри те ля; съ щи ят то зи зри тел, кой то пре ди е на ми рал уют в тъм ни-
на та на са ло на и фи зи ческа не ан га жи ра ност спря мо случ ва що то се 
не пос ред ст ве но пред или до него.

1 Вж. Тер зи ев, Асен. Драма тур гия на случ ва не то. – В: Дра ма тур гич ни тен ден-
ции през фо ку са на Меж ду на род ния те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“. 
Сбор ник от кон фе рен ция. С., 2017, с. 97–98.
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Ця ло то то ва въ ве де ние е нуж но, за да мо га да пре ми на към хиб рид ност-
та, ко я то ца ру ва днес в те а тъ ра, и да стиг на до те ат рал на та ин ста ла ция 
ка то срав ни тел но нов ар тисти чен под ход към пост ро я ва не то на спек та къ-
ла, но и към зри те ля, на кой то се при да ва ро ля та на ак ти вен (фи зи чески) 
участ ник в случ ва що то се. В „Реч ник на те а търа“ Патрис Па вис пред ла га 
мно го важ но наб лю де ние във връз ка с при ро да та на ин ста ла ци я та: „те а-
тъ рът ре ша ва да поста ви зри те ля на място то на ак тьо ри те, да го на ка ра 
да се по чув ст ва без цел но раз хож дащ се, ка то во а йор, кой то пре ми на ва 
към дейст вие са мо ка то се прид виж ва“2. Имен но ро ля та, ко я то пуб-
ли ка та при е ма, в съ че та ние с нуж да та от дви же ние на зри те ля е то ва 
раз чуп ва не, ко е то про ме ня от но ше ни е то със сре да та и из пъл ни те ли те 
и наг ла са та им за оно ва, ко е то пред стои да ви дят, чу ят, усетят.

Пре ди три го ди ни ар тистът Христи ян Ба ка лов пред ста ви „BRIGHT“ – 
пър ва та част от три ло ги я та „ETERNIA“3, вдъх но ве на от тру до ве те на 
ни дер лан д ския фи ло соф Ба рух Спи но за и по-кон крет но от по ня ти е то 

2 Па вис, П. Реч ник на те а тъ ра. ИК „Ко либ ри“. София, 2002, с. 141.
3 https://www.superfat.me/ (пос лед но по се тен 03.10.2018 г.).

„Pure“ – идея и ре а ли за ция: Хр. Ба ка лов, МТФ „Вар нен ско ля то“ 2018

©
 Ф

о т
ог

ра
ф 

Ро
 се

н 
Д

он
ев

Свет ло ми ра Сто я нова. „PURE“ – ИМЕРСИВНА ПЕРФОРМАТИВНА ИНСТАЛАЦИЯ



160

му за веч ност. Преми е ра та се състоя във Вар на в рам ки те на фести ва ла 
„Vertigo“ (2015). Рабо та та на ар тиста е ос нов но със ре до то че на в Бел гия, 
но е пред ста вя на и в стра ни ка то Фран ция, Ав ст рия, Сър бия, Ру мъ ния 
и др. Във вто ра та част от три ло ги я та – „PURE“, Христи ян Ба ка лов за ла га на 
„за гу ба та“ на част от се ти ва та на по се ти те ли те и ем па ти я та и до ве ри е то 
меж ду участ ни ци те и пуб ли ка та ка то ос нов на дви же ща сила.

Ав то рът опре де ля твор би те си с две клю чо ви ду ми: имер сив на и ин ста
лация. Но как во всъщ ност е раз би ра не то за тях в те ат ра лен кон текст? 
„Имер си вен“ има ла тин ски ко рен, кой то оз на ча ва „по та пя не“. Днес в 
те ат ра лен сми съл опре де ле ни е то „имер си вен“ се из пол з ва, за да оз на чи 
раз ми ва не на пред ста ва та за „пуб ли ка“, ко я то „в по-го ля ма или по-мал ка 
сте пен се по та пя в дейст ви е то, ко е то се раз ви ва пред очи те ѝ“4. Тоест 
ос нов на та идея е по се ти те лят на спек та къ ла да бъ де част от случ ва не то 
и са ми ят той ак тив но да е „съ ав тор“, „съ из пъл ни тел“, „съ ре жи сьор“ на 
лич но то си пре жи вя ване.

4 Йор да нов, Ни колай. Как да мис лим по ня ти е то „дра ма тур гия“ днес. – В: Дра-
ма тур гич ни тен ден ции през фо ку са на Меж ду на род ния те ат ра лен фести вал 
„Вар нен ско ля то“. Сбор ник от кон фе рен ция. С., 2017, с. 22.

„Pure“ – идея и ре а ли за ция: Хр. Ба ка лов, МТФ „Вар нен ско ля то“ 2018

©
 Ф

о т
ог

ра
ф 

Ро
 се

н 
Д

он
ев

ПОГЛЕДИ КЪМ ФЕСТИВАЛНИЯ АФИШ



161

Но не ка се спрем по-под роб но вър ху „PURE“. Първо то, ко е то е важ но 
да бъ де спо ме на то, е, че се ти ва та на по се ти те ли те още в на ча ло то са 
под гот ве ни за пре диз ви ка тел ства. Разход ка е то ва, ко е то очак ва „зри-
те ли те“ – в ка вич ки по ра ди фак та, че в да ден мо мент очи те им би ват 
закри ти и е важ но зре ни е то да бъ де „из гу бе но“. Но защо? След ва клю чо-
ва та ду ма – до ве рие. В на ча ло то де те ти по да ва слу шал ки, чу ваш мъж ки 
глас със сре ден тем бър, кой то ти дейст ва ус по ко я ва що, но не с то ва, 
ко е то каз ва, а по-ско ро с на чи на, по кой то го из ри ча. В то зи спек та къл 
из граж да не то на сю жет ност и ло ги ка е оста ве но в ръ це те на зри теля. 
След крат ко хо ре огра фи ра но из пъл не ние на де те очи те ти би ват закри ти 
и в тъм ни на та един ст ве но ти оста ва да се от пус неш и да про дъл жиш да 
слу шаш за пи са, от кой то гла сът ве че е из чезнал. Под зву ци, на пом ня щи 
въл ни и вя тър в пов то ря е ма рит мич ност, из па даш в състо я ние на пъ лен 
по кой; аб ст ра хи раш се от стра нич ни мис ли и то ва пред по ла га по зи ци я та 
ти на жер т ва – не виж даш и не чу ваш как во се случ ва око ло теб. Може 
би „жер т ва“ е пре си ле на ду ма, но ня кол ко ми ну ти по-къс но, след ка то 
усе тиш до пи ра на не поз нат, имаш две въз мож ности – да се уп ла шиш и 
да от ка жеш да про дъл жиш да бъ деш в то ва спе ци фич но състо я ние на 
нез на ние как во се случ ва, или да се до ве риш на аб со лют но не поз нат 
чо век и да се оста виш да бъ деш во ден… нез най но за теб на къде. Въпре-
ки че пуб ли ка та не вли за ед нов ре мен но, а по два ма или три ма чо ве ка 
на все ки 10 ми ну ти, ако наб лю да ваш ин тен зи те та на ин те рак ция меж ду 
по се ти те ли те с прост ран ст во то, с дру ги те по се ти те ли и с прид ру жи те ли те 
им в ця лост но то из жи вя ва не, те об зе ма усе ща не за ко лек ти вен ри ту ал 
на пре чист ване.

Раз ход ка та, ко я то пред стои, за да се стиг не до раз лич ни те прост ран ст ва 
с но ви про во ка ции за се ти ва та и ця лост но то са мо у се ща не на зри те ля, 
е ви на ги наб лю да ва на от ня кого. Това са „не ви ди ми те“ за теб хо ра, ко-
и то през ця ло то вре ме те на път ст ват и на соч ват – гри жат се за тво я та 
бе зо пас ност и комфорт.

В своя ста тия Пат рис Па вис пи ше за но ви те ви до ве дра ма тур гия, ка то ги 
раз де ля в 8 ка те го рии5. Една от тях ми напра ви сил но впе чат ле ние – дра-
ма тур гия на зри те ля. В „PURE“ осо бе но то е, че все ки има аб со лют на и 
пъл на сво бо да да бъ де ав тор на сво е то из жи вя ване. Тук до ри не го во рим 

5 Па вис, П. Но ва дра ма тургия. Превод от френ ски Ми ха ил Бай ков. – Homo 
Ludens, 2015/18, с. 79–86.

Свет ло ми ра Сто я нова. „PURE“ – ИМЕРСИВНА ПЕРФОРМАТИВНА ИНСТАЛАЦИЯ
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за ав тор ст во на дра ма тур гич на та ос но ва, за из граж да не на спек та къ ла в 
ин те рак тив на фор ма ка то напри мер „Facebook Theatre“ на Иво Дим чев6, 
а по-ско ро за дра ма тур ги я та, ко я то оста ва не из ка за на; по ток от мис ли, 
про во ки ран от усе ща ни я та на зри те ля в кон крет ния мо мент, ко и то оста-
ват не чу ти, но из граж дат лич на та дра ма тур гия на спек та къ ла за все ки 
по се ти тел и не са достъп ни за ни ко го дру гиго.

Дой де мо мен тът да уточ ня как во гле дат зри те ли те и как ва е „ро ля та“ на 
„не ви ди ми те“ хо ра? В пос лед ни те го ди ни Христи ян Ба ка лов пред по чи та 
да ра бо ти с непро фе си о на листи и деца. Имен но в тях виж да непри ну де-
ност та, ко я то мно го сил но въз дейст ва на по се ти те ли те. В свое ин тер вю 
спо де ля: „…раз б рах, че ре ал но то ва, ко е то пра вя, е из лаз от спек та къ ла 
ка то пер фор ма тив на ма ши на, в ко я то зри те лят е по гъл нат, пре ра бо тен и 
из х вър лен, без ре ал но той да мо же да ре а гира. Не мо жей ки да пре мах на 
та зи ма ши на (по не за мо мен та), въпро сът, кой то ло гич но из ник на пред 
мен, бе ше как мо га да я „хак на“ и с ка къв „ви рус“ да я за ра зя, та ка че тя 
да про из веж да не що по-ху ман но, по-истин ско и ед но по-не под пра ве-
но пре жи вя ване. Оттам дой де и не об хо ди мост та да ра бо тя с ама тьори. 
Те ста на ха то зи до бър „ви рус“, кой то да об ла го ро ди оста ря ла та и са мо из-
чер па ла се пер фор ма тив на ма ши на, в ко я то в най-доб рия слу чай зна еш 
още от пър вия мо мент как во тя ще про из ве де, а в най-непри ят ния – как во 
по ред но ко пие ще прин ти ра“7.

По вре ме на под го тов ка на прост ран ст во то, къ де то се състои пред ста-
вя не то на ин ста ла ци я та, Христи ян Ба ка лов про веж да уър к шоп8 с цел 
да обяс ни на доб ро вол ци те (хо ра на раз лич на въз раст) в как во точ но 
се състои тях на та роля. Те се прев ръ щат в по мощ ни ци на по се ти те ли те 
в си ту а ции, в ко и то ня ма как да се спра вят са ми и тряб ва да бъ дат об-
гри же ни. В рам ки те на уър к шо по ве те той въ веж да част от участ ни ци те 
в осо бе ности те на т. нар. „body sensing“, а с де ца та ра бо ти в по со ка на 
хо ре огра фи ра ни дви же ния и им раз каз ва за същ ност та на ин ста ла ци я та, 

6 Спек та къ лът „Facebook Theatre“ е ин те рак ти вен те ат ра лен ек с пе ри мент 
(2015), кой то пред по ла га пуб ли ка та да пи ше в стра ни ца във Фейс бук, съз-
да де на за це ли те на спек та къ ла, и Иво Дим чев да ар ти ку ли ра от сце на та 
по спе ци фи чен на чин на пи са ното. Така пуб ли ка та за да ва дра ма тур гич на та 
ос но ва на спек та къла.

7 Ин тер вю с Христи ян Ба ка лов, пуб ли ку ва но на http://www.dramaturgynew.
net/2008-12-01-14-32-15/241-pure (пос лед но по се тен 03.10.2018 г.).

8 В рам ки те на два ча са ежед нев но – 2 де на пре ди вся ко пред ста вя не на „PURE“.
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за да мо гат да се пре вър нат във важ на част от пре жи вя ва не то на все ки 
по се тител. Момен тът на ем па тия, кой то се съз да ва меж ду пуб ли ка та 
и участ ни ци те е клю чов за ця лост но то пре жи вя ва не и за две те страни. 
Разби ра се, за да се слу чи то ва, пуб ли ка та тряб ва да бъ де де ли кат но 
из ве де на от зо на та си на ком форт – а имен но да се ди и фи зи чески па-
сив но да при е ма ин фор мация.

Спо ме на вай ки под го тов ка та на прост ран ст во то, смя там, че имен но 
из бо рът на място е опре де лящ за про ти ча не то на спек та къла. За по-
каз ва не то на „PURE“ в рам ки те на 26-ото из да ние на Меж ду на род ния 
те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ из бо рът на еки па се спи ра вър ху 
физ кул ту рен са лон в учи ли ще в цен тъ ра на града. Публи ка та сти га до 
там, из вър вя вай ки път през град ско то прост ран ст во, ка то за поч ва от 
сгра да та на Дра ма тич ния те а тър. В ин тер вю за бю ле ти на на фести ва-
ла Ба ка лов, го во рей ки за прост ран ст во то, спо де ля: „То ва, че все ки път 
тряб ва да пре об мис лям все ки еле мент, вся ка ви зу ал на ин ста ла ция, да 
съз да вам но ви, че участ ни ци те са раз лич ни и най-ве че, че прост ран ст-
во то е раз лич но, то ва ме за дъл жа ва все ки път да нав ли зам в не поз на ти 
за мен об ласти. Да ги пре от кри вам с на ив ния и ин сти н к т и вен пог лед на 

„Pure“ – идея и ре а ли за ция: Хр. Ба ка лов, ДНК, 2018
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де те, ко е то съ ну вай ки сво я та не пов то ри ма ре ал ност, ед нов ре мен но я 
съз да ва и ар ти ку ли ра по достъ пен на чин за все ки, до ри за хо ра, ко и то 
ни ко га не са има ли до пир до ин те рак тив ни и по та пя щи пър фор манси. 
Исти на та е, че най-слож но то е да е просто!“9.

Ос вен ин те рак ция с пуб ли ка та, има и още един вид – та зи с град ска та 
сре да. В рам ки те на те ат рал ния фести вал „Вар нен ско ля то“ тя се състои 
в свър з ва не то на улич ни лам пи в пе ри ме тър от 30 мет ра с раз ноц вет ни 
плат не ни ленти. Същи те те зи лен ти се прев ръ щат в сво е об раз на смис-
ло ва и ви зу ал на рам ка на ин ста ла ци ята. По-ин те рес но то е, че още на 
тръг ва не ръ це те на все ки по се ти тел се поста вят в ръ це те на то зи до него. 
Важно е, че в на чал на та точ ка на из жи вя ва не то, ко е то ти пред стои, не 
си сам и виж даш ре ак ци и те на чо ве ка до се бе си и спо де ляш съ щия път 
с не го, до ка то в един мо мент пъ ти ща та ви се раз де лят и из жи вя ва не то 
се прев ръ ща в ин ди ви ду ал на 40-ми нут на раз ход ка, в ко я то тя ло то и 
съз на ни е то са от пус нати.
9 Из куст во то ка то ко лек ти вен ри туал. Интер вю на Еле на Ан ге ло ва с Христи ян 

Ба ка лов, Бю ле тин 2, МТФ „Вар нен ско ля то“ 2018 г. – http://viafest.org/varna/
wp-content/uploads/sites/2/2018/06/ITF2018-BulletIn-2-BG.pdf

„Pure“ – идея и реализация: Хр. Бакалов, МТФ „Варненско лято“ 2018
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Учи лищ ни ят двор и физ кул ту рен са лон съ буж дат спо ме ни, ко и то препра-
щат към пе ри о да на дет ст во то и то ва ста ва пред постав ка за ин тер пре-
ти ра не на ин ста ла ци ята. Един от ос нов ни те еле мен ти в нея са цвет ни те 
лен ти, ко и то се спускат от та ва на на из б ра но то прост ран ст во; те об ра зу ват 
цвет ни ко ри до ри, ко и то с по мощ та на свет лин на ком по зи ция при да ват 
усе ща не за дру го прост ран ст во и за без тег ловност.

То ва, ко е то се случ ва след ка то очи те на по се ти те лят бъ дат „ос во бо де-
ни“ от маска та, ко я то от мо мен та на вли за не в но во прост ран ст во (зат-
во ре но то по ме ще ние на физ кул тур ния са лон и наста ня ва не на стол) е 
покри ва ла очи те му, е поста вя не на дру га маска, през ко я то виж да, но 
за мъг лено. Със смя на та на маски те му се „от не мат“ и слу шал ките. Звуци-
те, ко и то чу ва се га, из пъл ват ця ло то прост ран ст во и са мно го по-сил ни и 
ин тен зив ни, но за паз ват при род но то си зву че не, сме се но с пов то ря е мост, 
за ло же на още в на ча лото. Имен но зву ко ва та сре да по веж да съз на ни-
е то в свят, в кой то на се ти ва та е пред ло же на ал тер на ти ва, от к люч ва ща 
спо ме ни и чув ства.

При пред ста вя не то на ин ста ла ци я та в ДНК – прост ран ст во за съв ре ме-
нен танц и пър фор манс в Со фия през юни 2018 г. фи нал но то по ме ще ние 
под кан ва хо ра та да лег нат вър ху чер ни мат ра ци на зе мя та, под ре де ни 
в кръг око ло стол, на кой то въз раст на же на се ди и го во ри ти хо и бавно. 
Гласът ѝ отек ва, до ка то зри те лят, на пъл но от пус нат, виж да най ло но во то 
покри тие, спуска що се от та ва на, ко е то ед ва-ед ва пом ръд ва от дви же-
ни я та на пре ми на ва щи хо ра и по дух ва не то на вен ти ла то ри те встрани. 
Изку ших се и пог лед нах към же на та, ко я то го во ре ше ту на бъл гар ски, 
ту на френ ски, и в то зи миг раз б рах, че всич ко, ко е то тя из го ва ря, не е 
пред ва ри тел но под гот вен текст, а плод на въ об ра же ни е то ѝ – сти хот во-
ре ни я та, по ре ди ца та от лек ци и те за не съз на ва но то и др. Ставай ки, усе тих 
ле ко та – на тя ло то и на ду ха; ка то пре чист ва не по един не ре ли ги о зен, 
но ри ту а лен начин.

То ва, ко е то ме впе чат ли от не есте ти ческа глед на точ ка, е ор га ни за ци я та 
на съ би ти е то – всич ки доб ро вол ци бя ха плът но ан га жи ра ни с об гриж ва-
не то на по се ти те ли те във вре мет ра е не то на ин ста ла ци я та меж ду 14,00 ч. 
и 21,00 ч. Това са се дем ча са кон цен т ра ция и спе ци ал но от но ше ние към 
не поз на ти хора. Създа ва не то на твор ба от по до бен ха рак тер пред по ла-
га сил но же ла ние от стра на на доб ро вол ци те и ор га ни зи ра не на екип в 
кра тък пе ри од от време.

Свет ло ми ра Сто я нова. „PURE“ – ИМЕРСИВНА ПЕРФОРМАТИВНА ИНСТАЛАЦИЯ
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Пре жи вя ва ния ка то „PURE“ са при мер за раз ко ле ба ва не то и про мя на та в 
ди а ло га с пуб ли ка та и пре да ва не то на емо ция пос ред ст вом не вер бал на 
ко му ни кация. Дори тан цът ка то та ка ва фор ма на то зи етап често пред-
по ла га зри те лят да е в ро ля та на па си вен ре ци пиент.

„PURE“ да ва въз мож ност на чо век да до пус не, че до ве ри е то и ин тим-
ност та са пре ди всич ко въпрос на из бор; из бор, кой то мо же да бъ де 
клю чов при ежед нев на та ни ко му ни ка ция; из бор, кой то, напра вен 
вед нъж, прев ръ ща по се ти те ля в съ у част ник, съ миш леник. Театъ рът в 
същ ност та си е естест вен про вод ник на ко му ни ка ция и ако до се га тя е 
би ла мо но ло гич на (от сце на та към зри те ля), то ве че виж да ме как диа-
ло ги зи ра не то (би ло то и не вер бал но) ни от веж да от въд зо на та ни на 
ком форт и в съ що то вре ме ни пред ла га въз мож ност за лич на сре ща със 
се бе си – без пер со на жи и без роли.
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