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ВИЗУАЛНАТА ДРАМАТУРГИЯ В АФИША 
НА МТФ „ВАРНЕНСКО ЛЯТО“

АЛ БЕ НА ТА ГА РЕВА

Меж ду на род ни ят те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ е важ на плат-
фор ма за сре ща меж ду зри те ли те и ед ни от най-ак ту ал ни те те ат рал ни 
съ би тия от Ев ро па и света. Концеп ци я та на програ ма ци я та не из мен но 
след ва пра ви ло то фести ва лът да бъ де прост ран ст во на от кри ва тел ст во-
то, да пред ста вя раз но об ра зен и ино ва ти вен те ат ра лен език, раз лич ни 
есте ти ки и под ходи. През из ми на ли те 25 го ди ни пуб ли ка та има ше въз-
мож ност та да се срещ не с мно го све тов но приз на ти ре жи сьо ри и тех ни те 
пред став ле ния, ко и то про дъл жа ват да бъ дат во де щи и да дик ту ват те ат-
рал ни те тен денции. Много об ра зи е то в най-съв ре мен ни те про яв ле ния 
на сце ногра фи я та ка то не из ме нен еле мент от спек та къ ла съ що мо же да 
се прос ле ди в програ ма та на фести вала.

Сце нич ни ят ди зайн, как то все по-често се на ри ча сце ногра фи я та, е та зи 
част от те ат рал ния спек та къл, ко я то въп лъ ща ва в се бе си раз лич ни те 
дости же ния на съв ре мен ния тех но ло ги чен свят ка то съ че та ва не то на ви-
део и из ця ло ди ги тал ни об ра зи с жи во ак тьор ско при съст вие, свет лин ни 
и раз лич ни ме ха нич ни ефек ти в об ща та ди на ми ка на ми зан с цена. Това 
са и ед ни от ос нов ни те еле мен ти на сце нограф ска та прак ти ка в съв ре-
мен ни те пост д ра ма тич ни тен ден ции на те ат рал на дейст ви тел ност, ко и то 
все по-често пред ла гат на зри те ли те но ви пре диз ви ка тел ства.

Из пол з ва не то на яр ки, сил но кон цеп ту ал ни об ра зи, ко и то не са мо са част 
от ця лост но то ре ше ние на спек та къ ла, но и но сят ос нов ни те смис ли в 
не го, во ди на ча ло то си от края на 70-те и на ча ло то на 80-те го дини. Това 
е и вре ме то, в ко е то е поста ве но на ча ло то на нов етап в раз ви ти е то на 
сце ногра фи я та: „ …през 1970-те и 1980-те го ди ни се по я ви нов стил, кой то 
е ко рен но раз ли чен в под хо да и есте ти чески те си цен ности, при те жа ва 
из вест ни сход ст ва с пост мо дер на та ар хи тек ту ра и е пре диз ви ка тел ст во 
към стан дар т ния на чин на гле да не, пред поста вен от ха рак те ристи ки 
на сце нич но то офор м ле ние, до ми ни ра ли сце на та бли зо век. Този нов 
стил мо же с пра во да се на ре че „пост мо де рен“1. Според Ар нолд Арън-

1  Арън сън, А. Пост мо дер на та сце ногра фия. – Homo Ludens, 17, 2014, 285.
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сън, един от те о ре ти ци те на те ат рал но то прост ран ст во, мно го труд но 
мо же да се поста ви гра ни ца и да бъ де опре де лен вре ме ви ят об х ват 
и пе ри о ди за ция в раз ви ти е то на съв ре мен на та сце ногра фия, тъй ка то 
по доб ни еле мен ти се от кри ват и в ре ше ния, съз да де ни във вре ме то на 
мо дер низма. Но въпре ки то ва ем б ле ма тич на та поста нов ка на опе ра та на 
Фи лип Глас и ре жи сьо ра Ро бърт Уил сън „Айн щайн на пла жа“2 е от пър-
ви те пред став ле ния, из ця ло съз да де ни в пост мо дер на по сока. Имен но 
то зи спек та къл често се по соч ва ка то въ веж дащ та зи но ва кон цеп ция 
за прост ран ст вото.

Как ви са ха рак тер ни те осо бе ности спо ред Арън сън, ко и то пра вят въз-
мож но раз гра ни ча ва не то на две те есте ти ки – мо дер на та и пост мо-
дер ната. На пър во място е раз ру ше но ор га нич но то един ство. Смес ват 
се сти ло ве, епо хи и сю же ти: „Пост мо дер на та сце ногра фия на пом ня, 
че ня ма ед на-един ст ве на глед на точ ка до ри и в ед но-един ст ве но 
изоб ра же ние“3. Наслаг ва не то на раз лич ни по вид об ра зи е въз мож но 
бла го да ре ние на все по-бър зо раз ви ва щи те се тех но ло гии за про жек-
ти ране. Така напри мер в поста нов ка та на Явор Гър дев и сце ногра фа 
Ни ко ла То ро ма нов „Ма рат/Сад“ (част от се лек ци я та на МТФ „Вар нен-
ско ля то“ 2004) на зри те ли те в са ло на е пре доста ве на по ве че от ед на 
глед на точ ка към дейст ви е то на сце ната. На раз лич ни места в играл-
но то прост ран ст во, как то и вър ху са ми те ак тьо ри са поста ве ни ка ме-
ри, изоб ра же ни е то от ко и то се про жек ти ра на го лям екран, поста вен 
на цен т рал но място над сце ната. Благо да ре ние на жи во то из лъч ва не 
ста ва въз мож но зри те ли те да мо гат да наб лю да ват ед нов ре мен но 
дейст ви е то, случ ва що се на сце на та и в оста на ли те части на те ат рал-
на та сграда. Кори до ри те, то а лет ни те, гри мьор ни те ста ват достъп ни за 
пуб ли ка та, вся ка ед на ми ми ка и пог лед при до би ват ги ган т ски раз ме-
ри, по я вя вай ки се на екрана. Наслаг ва не то на раз лич ни глед ни точ ки, 
съ поста вя не то на из лъч ва ни те на екран об ра зи с ак тьор ски те фи гу ри 
на сце на та е под ход, кой то опре де ле но мо же да бъ де ха рак те ри зи ран 
ка то пост мо дерен. Прост ран ст ве но то ре ше ние на „Ма рат/Сад“ ня ма 
как да бъ де раз глеж да но са мо ка то сце нограф ско ре шение. То е во де-
що в ця лост на та кон цеп ция за спек та къла.

2  Пре ми е ра та на спек та къ ла е през 1976 г. по вре ме на фести ва ла в Ави ньон, 
Франция.

3  Арън сън, А. Цит. съч., 287.
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Дру га ос нов на ха рак те ристи ка на пост мо дер на та сце ногра фия е фак-
тът, че „зри те лят през ця ло то вре ме съз на ва са мия про цес на гле да не 
и съ щев ре мен но, в по-спо луч ли ви те слу чаи, до би ва пред ста ва за ця ла-
та исто рия, кон тек ста и раз про ст р а не ни е то на об ра зи в съв ре мен ния 
свят“4. Създа ва не то на илю зия ве че не е цел на сце ногра фи ята. Точно 
об рат ното. Сценограф ски те еле мен ти често имат за цел да раз ру ша ват 
це лост та на сце нич но то прост ран ство. Такъв при мер е спек та къ лът „Ор-
хи деи“ на ита ли ан ския ре жи сьор Пи по Дел бо но, част от меж ду на род на та 
се лек ция на 23-то то из да ние на фести вала. Делбо но, кой то е ав тор и на 
про жек ти ра ния ви зу а лен ма те ри ал, из би ра ка то ос но вен сце нограф ски 
ак цент екрана. Имен но там се случ ва и го ля ма част от сце нич ния разказ. 
На пръв пог лед ви де о то е един ха о ти чен мон таж на исто рии, сним ки, 
свет ли ни и не до там яс ни изоб ра же ния, ко и то се преп ли тат с фи зи ческо то 
при съст вие на ак тьо ри те и гла са на ре жи сьо ра, кой то „не ви ди мо“ во ди 
всич ки – из пъл ни те ли и зри тели. Прост ран ст во то на сце на та е не опре-
де лено. То ня ма за цел да из гра ди кон крет но място на дейст вие, а обо-

4  Пак там.
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„Ор хи деи“ – идея и ре жи су ра Пи по Дел бо но, Еми лия Ро ма ня Те ат ро Фон да ци о не/
Компа ния „Пи по Дел бо но“ – Мо де на, Ита лия, 2013
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со бя ва ед но вир ту ал но прост ран ст во, ко е то все ки зри тел сам – спо ред 
соб ст ве ни те си асо ци а ции и лич ни пре жи вя ва ния – фор мира.

Тук след ва да от бе ле жим и клю чо во то за раз ви ти е то на сце ногра фи я та 
зна че ние на ди ги тал на та ре во люция. Започ на ла в сре да та на 80-те го-
ди ни на 20. век с пър вия ди ги та лен зву ко за пис, ди ги та ли за ци я та как то 
из ця ло про ме ня въз при я ти е то ни за све та и на чи на ни на жи вот, та ка 
и фор ми ра из ця ло но ви пер с пек ти ви за те ат рал но то прост ран ство. 
Имен но ди ги та ли за ци я та на жи во та на ла га все по-но ви изиск ва ния към 
те ат рал на та сце на и раз би ра се, поста вя но ви проб ле ми пред сце ногра-
фите. Освен тра ди ци он ния ма те ри а лен свят, вир ту ал ни ят все по-често 
„при съст ва“ на те ат рал на та сце на и вли яе на връз ка та меж ду зри те ля 
и случ ва що то се на нея. Опре де ле ни е то за сце ногра фия, ко е то друг из-
вестен те о ре тик – Де ни Баб ле – да ва през 60-те го ди ни, след ва да бъ де 
до пъл не но и от съв ре мен ни те ди ги тал ни об ра зи: „Сце ногра фи я та има 
ня кои от ха рак те ристи ки те на ар хи тек ту ра та и скул п ту рата. Напри мер 
сце нич ни те обе ми са пластич но ор га ни зи ра ни и из ри су ва ни та ка, че де-
ко рът да пред ла га гра фич но или цвет но изоб ра же ние на све та и да да ва 
на зри те ля стро го ком по зи ран ан сам бъл (въпре ки че всич ко тряб ва да 
из г леж да слу чай но) от фор ми, ли нии и то нал ности, ко и то не е за дъл жи-
тел но да имат не пос ред ст ве но и ди рек т но зна че ние“5. Така пред ста ве-
на та пред мет ност на пред став ле ни е то Арън сън опре де ля имен но ка то 
при над ле жа ща на пре диш на та мо дер на епоха. Днес към всич ко то ва се 
до ба вят и ком пю тър но ге не ри ра ни те об ра зи ка то раз ли чен тип ма пин ги, 
ла зер ни про жек ции и изоб ра же ния, ко и то на ла гат раз лич но ком по зи-
ра не на сре дата. Те пре допре де лят съ що та ка ед на но ва ин тен зив ност и 
ди на ми ка в на чи на, по кой то зри те лят въз при е ма спек та къла.

Ком би на ци я та меж ду жи во то ак тьор ско при съст вие и ма те ри ал на та ре-
ал ност ве че не са един ст ве ни те про ти во по лож ности, ко и то пред поста вят 
ди а ло гич ност та на спек та къла. Арнолд Арън сън насто я ва, че бла го да ре-
ние на ди ги тал на та ре во лю ция въз при я ти е то не са мо на прост ран ст во то, 
но и на вре ме то в те а тъ ра се про ме ня драстич но: „За ня кол ко по ко ле ния 
до ми ни ра щи те ви зу ал ни мо ти ви не са ни то пъл но та та на илю зи о нистич-
на та сце на, ни то те ат рал ност та на праз но то прост ран ст во, а посто ян но 
про ме ня щи те се изоб ра же ния и ми га щи свет ли ни от те ле ви зи он ния 

5  Bablet, D. The Revolu  ons in Stage Design of the XX Century. Paris – New York, 
197, 263.
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екран, как то и вир ту ал ни те све то ве на ком пю тър ния мо ни тор – и две те 
съ вър ше но раз к ла ти ха ос но ви те на раз би ра не то за вре ме и прост ран-
ст во в ин дуст ри ал на та епо ха“6. В съв ре мен ния свят очи те са всъщ ност 
ор га нът, чрез кой то раз ка зът дости га до нас. Нато ва ре ни с раз но ро ден 
ви зу а лен ма те ри ал свят, сним ки те и ви де о то са пред по чи та ни те из раз-
ни сред ст ва за об щу ва не в об що то ни вир ту ал но прост ран ст во, къ де то 
ско рост та и син те тич ност та на пос ла ни я та игра ят ре ша ва ща ро ля за 
дости га не до ау ди то риите.

Спек так ли те на Ро мео Касте лу чи съ че та ват мно го от по со че ни те прин-
ци пи и би ха мог ли да бъ дат опре де ле ни съ що и ка то пред став ле ния на 
„ви зу ал на та дра ма тур гия“. През 2010 г. във Вар на госту ва поста нов ка та 
„Хей, мо ми че“ (пре ми е ра 2006). Спек та къл, в кой то Касте лу чи из с лед ва 
жен ско то тя ло чрез зре лищ но ви зу ал но пъ те шест вие, пре ми на ва що през 
раз лич ни епо хи и ета пи от раз ви ти е то на же на та, ме та фо ри и се тив ни 
еле менти. Режи сьо рът и еки път, кой то съз да ва ви зу ал ни те ефек ти и 
тех ни чески те ком по нен ти, из граж дат на сце на та дви же щи се кар ти ни, 
в ко и то мно го често до ри лип с ва ак тьор ско при съствие. Звук, свет ли на, 
дим и раз лич ни пред ме ти съз да ват ди на ми ка та на сце ната. Спек так ли-
те на Касте лу чи са мо же би ед ни от най-яр ки те при ме ри за ви зу а лен 
те атър. Не са мо поста нов ка та, ко я то имах ме въз мож ност да ви дим във 
Вар на, но и ем б ле ма тич ни ят му спек та къл „Inferno“, как то и пос лед ни те 
му пред став ле ния ка то „Go down Moses“ (2016) бо ра вят с ези ка на яр-
ка та об раз ност, ко я то оба че ня ма за цел да из гра ди хо мо ге нен свят на 
пред став ле ни е то от на ча ло докрай, а ре ду ва пред очи те на зри те ли те 
кар ти ни – са ми по се бе си от дел ни све тове.

Смя на та на те зи кар ти ни-епи зо ди след ва по-ско ро ед на ки но ло ги ка и 
ди на мика. Режи сьо рът ни пре на ся с ле ко та от място на място бла го да ре-
ние на сце нич на та тех ни ка, ко я то в го ля ма част от поста нов ки те е съз да-
де на за кон крет ния спек та къл и за пости га не то на опре де ле на кар тина. 
Запа зе на та мар ка на Касте лу чи са дости га щи те до ек ст рем ност об ра зи, 
ко и то до ри мо гат да пре диз ви кат фи зи ческа не по но си мост у зри те ли те, 
ка то напри мер оз ве ре ли ку че та, ла е щи сре щу пуб ли ка та, ря за не на чо-
веш ки ези ци и изяж да не то им от но во от ку че пред очи те на пуб ли ка та, 
от къс ва не то на скал по ве и до ри хи пер ре а листич но раж дане.

6  Aronson, A. The Power of Space in a Virtual World. – In: Performance Design 
(Ed. Hanna, D. and Harslof, O.), Denmark, 2008, 24.
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Съ че та ва не то на раз лич ни тех но ло гии с те а тъ ра е по со ка та, в ко я то 
съз да ва сво и те спек так ли и бри тан ска та ком па ния „Forced Entertain-
ment“. Те госту ва ха във Вар на през 2013 г. с поста нов ка та си „Праз на 
исто рия“ – ком би на ция от ани ма ция, ви део и глас. В нея цен т рал но 
място за е ма екран, на кой то зри те ли те сле дят ед на поста по ка лип тич на 
исто рия, раз ка за на от ко мик со ви герои. Артисти те при съст ват на жи во, 
ка то тях но то из пъл не ние е свър за но глав но с оз ву ча ва не то на об ра зи-
те, ко и то ние виж да ме на екра на. В та зи поста нов ка прост ран ст во то на 
сце на та е ста тич но, то не тър пи про мя на, до ка то се случ ва дейст ви ето. 
Дина ми ка та е със ре до то че на глав но в из лъч ва но то ви део, ко е то е съ-
че та ние меж ду ри сун ки, ко ла жи, ре ал но зас не ти об ра зи, це ля щи да ни 
пре не сат в из мис ле на ре ал ност. На пре ден план на сце на та пред екра на 
са раз по ло же ни ак тьо ри те, ко и то вли зат в ди а лог с про жек ти ра ни те об-
рази. Това про ти во поста вя не на две те ре ал ности – жи ва та и за пи са на та, 
е ут вър ден прин цип в из граж да не то на сце нич на та об разност.

С по доб на есте ти ка бо ра ви и пред став ле ни е то на още ед на бри тан ска 
ком па ния, на ре че на „Imita  ng the Dog“. През 2010 г. те по ка за ха своя 
спек та къл „Хо тел Ма ту сал“, кой то бе ше впе чат ля ва що съ че та ние меж ду 
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„Хей, мо ми че!“ – спек та къл на Ро мео Касте лу чи, Со си е тас Ра фа е ло Сан цио – 
Че зе на, Ита лия, 2007
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ки но и зоб ра же ние и жи ва ак тьор ска игра. Компа ни я та опре де ля сти ла 
си ка то пост д ра ма тич но из куство. Те не ра бо тят с го тов дра ма тур ги чен 
ма те ри ал, а съз да ват тек ста на прин ци па на ди вай зинг те а търа. Теат рал-
ни те им ек с пе ри мен ти са пос ве те ни на опи ти да се раз чу пи те ат рал но то 
прост ран ство. Спек та къ лът ин тер пре ти ра те ма та за нощ ния хо тел и исто-
ри и те, ко и то се случ ват под закри ла та на нощ та – страш ни, ужа ся ва щи, 
еро тич ни, ро ман тични. Лични те об се сии, ко и то кръ жат в съз на ни е то на 
хо ра та, се ма те ри а ли зи рат в хо тел „Ма ту сал“. Авто ри те про ме нят про пор-
ци и те на кла си ческа та сце на, ка то я стес ня ват, огра ни ча ват ви со чи на та 
и дъл бо чи на та та ка, че да запри ли ча по ве че на ки но екран. В то ва мо-
ди фи ци ра но прост ран ст во на ед но място се съ би рат те а тъ рът и ки ното. 
Актьор ска та фи гу ра е раз ч ле не на, ка то „жи ва та“ част от нея при съст ва 
са мо в об ласт та на тор са, а ли ца та са до ба ве ни чрез ви де опро жек ци я та. 
„Хо тел Ма ту сал“ е истин ски близ ко до ки но то те ат рал но пре жи вя ва не, 
ко е то ком би ни ра ня кол ко глед ни точ ки към ак тьор ска та фи гура.

Пост мо дер ни ят под ход към сце на та е при ло жен съ що и към ак тьор ска та 
фи гу ра, или по-точ но към чо веш ка та фи гу ра, а не тре ти ра ду а листич-
но то про ти во поста вя не меж ду три из мер но то сце нич но прост ран ст во 
и плоско то вир ту ал но изоб ра жение. Пример за то ва е сце ногра фът и 
пър фор мър Ве не лин Шу ре лов, кой то из граж да сил ни об ра зи чрез тех но-
ло гич ни сред ства. Поле то на ин те ре са му е сим би о за та меж ду чо веш ко то 
тя ло и ма ши ната. Него ви про ек ти при съст ват в поч ти вся ко из да ние на 
фести ва ла. В пър фор ман си те на Шу ре лов чо веш ко то тя ло е внед ре но в 
раз лич ни тех ни чески прис по соб ления. То често на пуска зе мя та и „пъ ту ва 
в кос мо са“, ка то в про ек ти те „Мan Ex Machina“ (в се лек ци я та на фести ва-
ла през 2011 г.) и „Rotor“ – пос лед ни ят пър фор манс на Шу ре лов, част от 
програ ма та на 25-ото из дание. Любо пи тен е на чи нът, по кой то ар тистът 
при съст ва по вре ме на сце нич но то случ ва не. В те зи два пър фор ман са 
ак тът на „сгло бя ва не“ на ма ши на та е вни ма тел но пла ни ра но дейст вие, 
ко е то въ веж да пуб ли ка та в про це са на пре об ра зя ване. Човеш ко то тя ло 
посте пен но из чез ва или се тран с фор ми ра, по та пяй ки се в изоб ре те ни ето. 
Шуре лов пред ла га пре жи вя ва не, ко е то раз чи та на асо ци а тив ност та на 
зри те лите. Напри мер в „Rotor“ пред пуб ли ка та е пред ста вен са мо един 
еле мент (дви жещ се стол) в ком би на ция с про жек ция, на соч ва ща въ-
об ра же ни е то към от кри тия космос. Пърфор ман сът е съз да ден с го ля ма 
до за чув ст во за ху мор и иро ния пър во към са мия се бе си и след то ва към 
меч ти те и ре ал ни те въз мож ности на чо веш ко то съ щество.
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То зи ма кар и кра тък пог лед към програ ма та на Меж ду на род ния те ат ра-
лен фести вал „Вар нен ско ля то“ пред ста вя ед на от кро я ва ща се тен ден ция 
в съв ре мен на та сце ногра фия, а имен но ди ги та ли за ци я та на сце нич но то 
прост ран ст вото. Нари чай ки я „пост мо дер на сце ногра фия“, те о ре ти ци те 
се стре мят да от кро ят но вия етап в раз ви ти е то на то ва из куство. От дру-
га та стра на зри те ли те я при е мат ка то естест ве но раз раст ва не на все 
по ве че ди ги та ли зи ра щи те се из куства. Фести ва лът играе из к лю чи тел но 
важ на ро ля за ар ти ку ли ра не то на те зи пре чуп ва ния, ка то ни пред ста вя 
ар тистич ния от го вор на тех но ло гич ни те ре во люции.

ВИДОВЕ ДРАМАТУРГИИ


