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ДРАМАТУРГИЯ НА ТАНЦА И МЕЖДУНАРОДНИЯТ 
ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ „ВАРНЕНСКО ЛЯТО“: 

МЕСТА НА НОВАТОРСТВО

АН ГЕ ЛИ НА ГЕ ОР ГИЕВА

Те ат рал ни ят фести вал „Вар нен ско ля то“ от ва ря сво я та програ ма към съв-
ре мен ни фор ми на тан цо во то из куст во още в пър ви те си меж ду на род ни 
из да ния след 1997 г. Първо на чал но, как то по соч ва Ка ме лия Ни ко ло ва 
в ана лиз на програм ни те стра те гии в исто ри я та на фести ва ла, то ва се 
случ ва в кон тек ста на стре ме жа му „да пред ста ви пре ди всич ко те ат рал-
ни идеи, прак ти ки и жан ро ве, не поз на ти или мал ко раз про ст р а не ни в 
Бъл га рия, но със сил но при съст вие в съв ре мен но то сце нич но из куст во“1. 
Така и в меж ду на род ния афиш трай но се наста ня ват раз лич ни фор ми 
на танц и фи зи чески те а тър. С то ва фести ва лът ста ва и един от пър ви те 
фо ру ми, през ко и то все още не по пу ляр ни ят в стра на та съв ре ме нен танц 
за поч ва да нав ли за в бъл гар ско то кул тур но прост ран ст во и да съз да ва 
пуб лики. През пър ви те го ди ни фо ку сът е пре дим но вър ху въз дейст ва щи 
и ори ги нал ни спек так ли, ос но ва ва щи се на пре ци зен дви жен чески език, 
из гра ден вър ху раз лич ни съв ре мен ни тан цо ви тех ники. После до ва тел-
но то сът руд ни чест во с Бри тан ския съ вет – Бъл га рия пра ви въз мож но 
на фести ва ла да госту ват ед ни от най-ин те рес ни те и пред ста ви тел ни 
за вре ме то си бри тан ски ком па нии ка то V-Tol Данс Към па ни с „И ни що 
дру го ос вен исти на та“ (1998), Ран дъм Данс Към па ни с „Три ло ги я та“ на 
хо ре огра фа Уейн Мак гре гър (2000), тан цо ва та ком па ния Cando Сo в 
сфе ра та на ин тегри ра щия танц с „Бър зах в мо я та сце на на смърт та (…) / 
Ле тен за гар“ (2002) и др. Това сът руд ни чест во сти му ли ра и па р т ньор ст ва 
меж ду бъл гар ски и бри тан ски тан цо ви ар тисти, ка то напри мер меж ду 
Ро сен Ми хай лов и Ро бърт Та ниън. Като пос ле до ва тел на ли ния и до 
днес се за да ва пред ста вя не то на меж ду на род ни про дук ции със или на 
бъл гар ски ар тисти. През 1998 г. фести ва лът ка ни „Хо мо Ксе рокс II – Ранк 
Са пи енс“ на ба зи ра на та в Гер ма ния хо ре ограф ка Би ван Варк, ко е то има 
връз ка с бъл гар ския танц. Пред став ле ни е то е с участи е то на Те о до ра 

1  Ни ко ло ва, К. МТФ „Вар нен ско ля то“ – още ед но място за кул ту рен ди а лог 
вър ху те ат рал на та кар та на Ев ро па. – В: 20 го ди ни МТФ „Вар нен ско ля то“. 
Юбиле ен ка та лог. (Съст. А. Геор ги е ва), Со фия, 2012, 25.
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Сте фа но ва, Те о до ра Ива но ва, Ро сен Ми хай лов и Ми лен Пет ров, ко и то 
ня кол ко го ди ни по-ра но (1993) са сред ос но ва те ли те на пър ва та не за ви-
си ма ком па ния за съв ре ме нен танц в Бъл га рия „Ама рант Данс Сту дио“ и 
то ва е пос лед на та им съв мест на изява. Основ ни ят ини ци а тор на „Ама-
рант“ – Кра сен Кръстев, кой то от 1995 г. учи, жи вее и ра бо ти пре дим но 
в Швей ца рия, съ що е по каз вал свои ре а ли зи ра ни там пред став ле ния 
ка то „Не ви ди ми ят ня кой ня как си / Опор ни точ ки“ (2004). Това ва жи и 
за меж ду на род ни те про ек ти на Га ли на Бо ри со ва, Брейн Стор Про джект 
и осо бе но за Иво Дим чев – поч ти всич ки те му со ло ви ра бо ти са пред ста-
вя ни на фести ва ла, как то и гру по ва та му хо ре огра фия „Опер вил“ (2015).

След 2000 г. фести вал на та програ ма се ори ен ти ра към во де щи тен ден ции 
и име на във все по-раз к ло ня ва щи те се по со ки на раз ви тие на съв ре мен-
ния танц, ба лан си рай ки меж ду по-тра ди ци он ни ком по зи ци он ни под хо ди 
и ек с пе ри мента. През 2001 г. фести ва лът пред ста вя „Без дистан ция“ на 
нем ския тан цов ар тист То мас Ле ман, ко е то е сред важ ни те пред став ле ния 
в на би ра щия по то ва вре ме зна чи мост кон цеп ту а лен танц. През го ди ни-
те са по каз ва ни и раз лич ни фор ми на тан цо вия те а тър, ка то „При лив“ 
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„Пе сен та на Мар га ри та“ – хореограф Инес Бо са, Ком па ния „Сен за Тем по“ – 
Бар се ло на, Ис па ния, 2007
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(2002) на ед на от не го ви те съв ре мен ни ико ни Су за не Лин ке, „Пе сен та на 
Мар га ри та“ на ори ги нал на та ис пан ска ком па ния „Сен за Тем по“ (2007) 
и др. Т.нар. „чист танц“ про дъл жа ва да при съст ва ос нов но с ком па нии, 
ко и то за да ват ав тор ски и от ли чи те лен дви жен чески език и хо ре ограф-
ски стил ка то швей цар ска та „Йо жеф Тре фе ли“ с „Real Life Wrong“ (2007) 
и све тов но из вест на та ка над ска тру па на хо ре ограф ка та Ма ри Шу и нар 
със сво я та вер сия по „Сле до бе дът на един фавн“ и „Про лет но тайн ст-
во“ (2016). Все по ве че вни ма ние пре диз вик ват и фор ми на гра ни ца та 
меж ду танц, фи зи чески те а тър, пър фор манс и ин ста ла ция, об съж да ни 
в го ля ма част от док ла ди те на та зи кон фе ренция. От 2010 г. на сам ня ма 
из да ние без спек так ли и от сфе ра та на танца. Това до го ля ма сте пен е 
об вър за но и с все по-сил ни те по зи ции, ко и то съв ре мен ни ят танц за е ма 
в меж ду на род на та кул тур на сце на и пазар. Фести ва лът се стре ми да 
се вклю чи в не го ос нов но по два на чина. На пър во място, през 2008 г. 
съв мест но с фон да ция „Арт Офис“ стар ти ра мо ду лът „Шо у кейс“ имен-
но ка то па за рен фор мат, сти му ли ращ меж ду на род ния об мен и сът руд-
ни чество. Той ста ва ос но вен кон текст за пред ста вя не на фести ва ла на 
но ви те раз ви тия в съв ре мен ния танц в Бъл гария. От дру га стра на, че те 
се стре ме жът му да по каз ва и зна ко ви за гло бал на та сце на тан цо ви ар-
тисти. Освен ком па ни я та „Ма ри Шу и нар“, в не го ви те рам ки за пър ви път 
в Бъл га рия са пред ста ве ни ви зи и те за танц на Рай мунд Хог, Джо на тан 
Бъ ро уз и Ма тео Фар джи он, Кит Джон сън, на но ви те име на на чеш ка та 
тан цо ва сце на – ком па ни я та Ver Te Dance съв мест но с ре жи сьо ра Ир жи 
Ха вел ка, на син га пу ре ца Чой Ка Фаи и др.

То зи об зор по по вър х но ст та на раз лич ни те ло ги ки на при съст вие на тан-
ца в афи ша на Меж ду на род ния те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ 
да ва ос нов но ко ли чест ве ни и ка чест ве ни ос но ва ния да впи шем в те ма та 
на кон фе рен ци я та и въпро са за тан цо ва та дра ма тургия. Иска ми се да 
я из пол з вам ка то по вод и за по-вни ма тел но ог леж да не на то ва да ли от 
по ле то на тан ца ид ват спе ци фич ни пер с пек ти ви към по ня ти е то за дра-
ма тур гия, как ви са но ви те им пул си в тях, в как во се из ра зя ва дра ма тур-
гич ни ят ана лиз на ед но тан цо во пред став ле ние днес.

И тук вед на га тряб ва да се от бе ле жи, че всъщ ност дискур сът вър ху дра ма-
тур ги я та на тан ца е срав ни тел но нов в по ле то на тан цо ви те из с лед ва ния 
и все още се на ми ра в про цес на обо со бя ва не на своя пред мет, тер ми-
но ло гия, ана ли тич ни ме то ди и до ри глас ност/ви ди мост. Пока за тел но 
за не го ва та но вост напри мер е, че в пре вър на ла та се в христо ма тий на 
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кни га „Че те не то на тан ца“ на Сю зан Лий Фостър от 1986 г., ко я то е от 
пър ви те систе ма тич ни опи ти за раз ра бот ва не на стра те гии за „че те не“ 
и ин тер пре ти ра не на но ви те яв ле ния в тан ца на 20. век, по ня ти е то за 
дра ма тур гия изоб що не при съства. Макар че дра ма тур гич но мис ле не 
в тан ца е има ло, от как то той съ щест ву ва, как то па ра док сал но на пом ня 
Ка та лин Трен че ни2, тан цо ва та дра ма тур гия за поч ва да ста ва обект на 
спе ци ал ни диску сии и из с лед ва ния ед ва от на ча ло то на 90-те го ди ни на 
20. век – приб ли зи тел но по съ що то вре ме, в ко е то и фести ва лът се ори-
ен ти ра към пред ста вя не на танц. Озна ча ва ли то ва, че ед но ве че по ве че 
от 200-го диш но по ня тие има нуж да от но во об го ва ря не и пре ос мис ляне? 
Този въпрос тласка към об ръ ща не пог лед на зад, към ко ре ни те на тер ми на 
и към пър во на чал на та сре да на фор ми ра не на не го вия смисъл. Подоб ни 
справ ки, за поч ва щи с ети мо ло ги я та на ду ма та, не са мо по ма гат да се ос-
вет лят ней ни исто ри чески и но ви упот ре би, как то точ но от бе ляз ва Маг да 
Ро ман ска3, но и да се раз крие по тен ци ал за но ви зна че ния и от кри ва не 
на тях на ре ле ван т ност в раз лич ни от род ния кон тексти. Инте ре су вай ки 
се от по ня ти е то „дра ма тур гия“, не е из лиш но да си при пом ним, че то се 
състои от съ че та ние на две ста рогръц ки ду ми – дра ма (drama), ко е то от 
Аристо тел зна ем, че оз на ча ва дейст вие, и ergon = ра бота. На то ва ни во 
мо жем да из ве дем най-общ сми съл на дра ма тур гия ка то вид „ра бо та 
с действия“.

I. ДРАМА ТУР ГИЯ: ЕД НО МНО ЖЕСТ ВЕ НО ПО НЯТИЕ

Исто ри я та на по ня ти е то „дра ма тур гия“ е об вър за на ос нов но с ев ро-
пейска та тра ди ция на дра ма та и те а търа. Същест ву ва ши рок кон сен сус, 
кой то под реж да не го ва та ге не а ло гия по оста Аристо тел – Ле синг – Брехт. 
В нея се раз ра бот ват раз лич ни ас пек ти на дра ма тур ги я та са ма по се бе 
си имен но ка то вид ра бота. Нека им напра вим общ преглед.

В „За по е ти ческо то из куст во“ на Аристо тел тя се об вър з ва с ра бо та та 
на ав то ра дра ма тург по опре де ля не пра вил ния състав на съ би ти я та 
и под реж да не то на дейст ви я та на ха рак те ри те в еди нен, ця лостен 
и раз би ра ем ред. Той е под чи нен на ед на есте ти ка на въз дейст ви е то, 

2  Вж. Trencsenyi, K. Dramaturgy in the Making: A User’s Guide for Theatre Prac  -
 oners. London, 2015, 196.

3  Romanska, M. Introduc  on. – In: The Routledge Companion to Dramaturgy. 
(Ed. Romanska, M.) London/New York, 2015, 1.
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ко я то по ла га ка то край на цел (на тра ге ди я та) ка тар зис но пре жи вя ва не 
на зри те лите. Имен но тя опре де ля ха рак те ристи ки те, при да ва сми съл и 
зна че ние на еле мен ти те на тра ге ди ята. Под „дра ма“, или „дра ма ти ческа 
по е зия“, Аристо тел има пред вид при о ри тет но тек ста – не го ва та зре лищ на 
стра на, или пред став ле ни е то, не е от ин те рес за древ ногръц кия фи ло соф. 
С не го се поста вя тра ди ци я та, ко я то посту ли ра ка то ос нов но зна че ние 
на „дра ма тур гия“ из граж да не то, из ра бот ва не то на ед на дра ма най-
ве че ка то твор чески про цес, в кой то ху до жест ве ни те из бо ри тряб ва да 
след ват опре де ле ни пра вила. Следо ва тел но пър во на чал но то  раз би ра не 
на „дра ма тур гия“ се раз ви ва в кон тек ста на по е ти ка та най-ве че ка то уче-
ние за струк тур но то из граж да не и въз дейст ви е то на дра ма та с ог лед на 
опре де ле ни жан ро ви кон вен ции. В най-раз про ст р а не на та упот ре ба на 
по ня ти е то то ме то ни мич но за поч ва да оз на ча ва ли те ра ту ра та, на пи са на 
за сце нич на ре а ли за ция, „всич ко, на пи са но за сце на“ (Пе тер Сонди).

Мо дер но то зна че ние на дра ма тур гия ка то те ат ра лен кон цепт и прак-
ти ка за поч ва да се фор ми ра с „Хам бур г ска дра ма тур гия“ (1767–1769) 
на Г. Е. Ле синг. Той не са мо офи ци а ли зи ра тер ми на, но и как то е доб ре 
из вест но, е пър ви ят, с ко го то про фе си я та „дра ма тург“ би ва ин сти ту ци о-
на ли зи ра на в рам ки те на про фе си о нал ния те атър. Посве тен на про ек та 
за скъс ва не с нор ма тив ни те по е ти ки и двор цо ва та те ат рал на кул ту ра в 
кон текст на уси ли я та за из граж да не на на ци о на лен те а тър на Гер ма ния 
въз ос но ва на бур жо аз на та дра ма и ед на но ва из пъл ни тел ска есте ти ка, 
Ле синг съ чи ня ва от по зи ци я та на „съд ник“ 104 се рий но из да де ни пуб-
ли ка ции, в ко и то об съж да дей ност та на но во ос но ва ния На ци о на лен 
те а тър в Хам бург в пе ри о да на не го во то дву го диш но про съ щест ву ване. 
Сред исто ри чески те пости же ния на ав то ра е, че в тях той раз ви ва нов 
на чин на че те не и ко мен ти ра не на дра ма ти ческа та и те ат рал на та есте-
ти ка, ори ен ти ра ни към но во фор ми ра щия се бюр гер ски прос ве щен ски 
те а тър и не го вия зрител. Прос ве ти тел ска та и ана ли тич на та ра бо та ста ват 
ос нов на наст рой ка на по ня ти е то за дра ма тур гия по Ле синг, об вър за на 
със стра те гии за раз г леж да не на пред став ле ни е то ос вен ка то ху до жест-
ве но-твор чески и ка то програ мен и пуб ли чен акт. В та зи пер с пек ти ва 
дра ма тур гич на та дей ност до би ва очер та ни я та на реф лек сив на „те ат-
рал на прак ти ка от въд дра ма ти ческия текст“4. Тя се наста ня ва меж ду 
дра ма та и пред став ле ни е то, меж ду те ат рал на та ин сти ту ция и об щест-

4  Boenisch, P. M. Drama – Dramaturgie. – In: Handbuch Drama. Theorie, Analyse, 
Geschichte. (Hrsg. Marx, P. W.). S. l., 44.
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ве ност та. В то ва ка чест во тя се за ни ма ва с въпро си от из граж да не то на 
ре пер то а ра, през ана лиз на пи е си те и „тях на та на со че на към се тив но то 
пре жи вя ва не сце нич на ре а ли за ция и свър за ни те с то ва ху до жест ве ни 
стра те гии“5, до из граж да не на кон текст за тях но то раз би ра не от стра на 
на зри те ли те. В та зи си упот ре ба дра ма тур ги я та до би ва из ме ре ни е то на 
пос ред ни ческа фун к ция, ко я то из граж да на раз лич ни ни ва от но ше ния 
меж ду те а тъ ра и не го ви те пуб лики.

На та зи тра ди ция стъп ва и Бер толт Брехт, с ко го то се мар ки ра след ващ 
етап в раз ви ти е то на по ня ти е то „дра ма тур гия“, то зи път ка то про фе си-
о нал на дей ност в кон тек ста на ре жи сьор ския те атър. Драма тур ги я та в 
сми съ ла на Брехт об х ва ща ця лост на та кон цеп ту ал на под го тов ка на ед но 
пред став ле ние. В ре а ли зи ра не то на сво и те идеи за епи чески те а тър в 
ос но ва ния от не го Те а тер ам Шиф ба у ер дам в Бер лин Брехт във ли ча фи гу-
ра та на дра ма тур га ка то пъл нопра вен участ ник в ко лек тив ния твор чески 
про цес, на рав но с ав то ра и ре жи сьо ра, най-ве че ка то „те о ре ти чен сът-
руд ник“, ка то из с ле до вател. Него ва та за да ча се раз ши ря ва, ка то включ ва 
из с лед ва не и ра зяс ня ва не на по ли ти чески те и исто ри чески те, как то и на 
есте ти чески те и фор мал ни те ас пек ти на ед на пи еса. Функ ци и те му об-
х ва щат съ що и из граж да не на връз ки меж ду за вър ше на та про дук ция и 
ней на та пуб ли ка пос ред ст вом пи са не на програ ма и те о ре тич ни статии. 
Както е из вест но, имен но с те зи про фе си о нал ни ха рак те ристи ки про фе-
си я та дра ма тург нав ли за и в бъл гар ския те атър.

До тук диску ти ра ни те ос нов ни ета пи на фор ми ра не на зна че ни я та на 
дра ма тур гия ос нов но в за пад но ев ро пейска та те ат рал на тра ди ция я 
из веж дат ка то ед но мно жест ве но по нятие. То се от на ся най-ве че към 
ло ги ка та на из граж да не на ком п ле к с на мре жа от от но ше ния – меж ду 
от дел ни те еле мен ти в тек ста, в съста вя не то на не го ва та струк ту ра; меж ду 
текст и пред став ле ние; меж ду те а тъ ра (ка то сце ни чен ху до жест вен факт 
и ка то ин сти ту ция) и пуб ли ката. Но в та зи мно жест ве ност и мре жо вост 
то ка то че ли има ед на ос нов но опре де ля ща го за да ча и си ла – дра ма-
тур ги я та6 до ми ни ра що се опис ва ка то ос но ва ва ща се на спе ци фич на 
реф лек сив на и ана ли тич на дей ност, тя се свър з ва с опре де ле на кон цеп-
ту ал на/кон цеп ту а ли зи ра ща ра бота. Тя е има нен т но вгра де на в тек ста за 

5  Ibidem, 45.
6  Из вън обоб ща ва що то ѝ опре де ле ние на кор пус от на пи са ни за те а тър тек-

стове.
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те а тър в жеста на ав то ра дра ма тург при под бо ра на съ би ти я та в не го, в 
из б ра ни те тех ни ки за тях на та ця лост на ор га ни за ция, под чи не на на ня-
ка къв общ смисъл. При Ле синг и Брехт тя е ек с п ли цит но из ве де на във 
фи гу ра та на дра ма тур га ка то „кри ти чески съд ник“ (Ле синг) или ка то 
сът руд ник в твор ческия про цес (Брехт). Съвре мен ни ят френ ски из с ле до-
ва тел Пат рис Па вис поста вя Ле синг и Брехт в на ча ло то на тра ди ци я та на 
„дра ма тур гич ния ана лиз“, кой то пред поста вя тек ста ка то пред хож да ща 
те ат рал но то пред став ле ние струк ту ра, чи и то еле мен ти тряб ва да бъ дат 
от кро е ни и да се прос ле ди и ин тер пре ти ра тях на та тран с фор ма ция в 
те ат рал на та поста новка. При всич ки по ло же ния дра ма тур ги я та има 
пря ко от но ше ние към „иде о ло ги чески те и есте ти чески те ме ха низ ми“7, 
т.е. към смис ло по раж да щи те про це ду ри, за ло же ни (или от кри ти) в 
дра ма тур гич ния текст и в пред став ле ни е то, и тях но то от но ше ние с не-
пос ред ст ве ния им кон текст.

От стра на на ла бо ра тор ния те а тър и на те ат рал ни те прак ти ки, ко и то не 
за ла гат на пър вен ст во то на тек ста, ве че ид ва и по-систе ма тич на реф лек-
сия вър ху дра ма тур ги я та ка то кон сти ту тив на част на пред став ле ни ето. 
Еуже нио Бар ба раз ши ря ва ней но то кон цеп ту ал но по ле, ка то фор му ли ра 
ос нов но три ви да дра ма тур гии, из хож да щи от ед но енер ге тич но раз-
би ра не8 за по ня ти е то ка то от на ся що се до „вът реш на та или не ви ди ма 
енер гия на дейст ви е то“ и на со че ни ос нов но към струк ту ри ра не на въз-
при я ти я та на зри те ли те и тех ния опит от гле да не на пред став ле ни е то9.

7  Па вис, П. Състо я ни е то на съв ре мен на та те ат рал на на у ка. – Homo Ludens, 
4/5, 2002, 185.

8  Цит. по: Turner, J. Eugenio Barba. New York, 2004, 31.
9  От тук той го во ри за „ор га нич на или ди на мич на дра ма тур гия“, на со че на към 

ком по зи ра не на ри тъ ма и ди на ми ки те (фи зи ческа и во кал на пар ти ту ра, ор га-
ни за ция на еле мен ти те в пред став ле ни е то и т.н.), въз дейст ва щи на зри те ля 
на се тив но ни во; за на ра тив на дра ма тур гия, състо я ща се в преп ли та не на 
дейст ви я та и ха рак те ри те, но се ща ин фор ма ция за сми съ ла на то ва, ко е то 
се гле да; за „дра ма тур гия на сме ня щи те се състо я ния“, ко я то зву чи най-аб-
ст рак т но и се от на ся към мо мен та, в кой то дейст ви е то вне зап но пре ми на ва 
от ед на фор ма или състо я ние на въз при я тия към друга. Вж. Barba, E. The 
Deep Order Called Turbulence. The Three Faces of Dramaturgy. – TDR/The Drama 
Review, 4, 2000, 56–66.
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Още в на ча ло то на 90-те го ди ни в по ле то на те ат рал на та прак ти ка и те о-
рия се за го ва ря за „но ва дра ма тур гия“10 в от го вор на „пост д ра ма тич ния 
об рат“ от 70-те го ди ни в сце нич ни те из куства. Теат рал ни фор ми и есте-
ти ки, ко и то от ме нят тек ста ка то смис ло об ра зу ващ цен тър на пред став-
ле ни е то, раз ви ват но ви под хо ди за из граж да не на пред став ле ни е то и 
за про из веж да не на зна че ния ос нов но през ра бо та не тол ко ва с на ра-
ти ва, а с „уго ле мя ва не“, ин тен зи фи ци ра не на са мостой ни те ме ди ал ни 
ка чест ва та на от дел ни те ком по нен ти от пред став ле ни е то (тя ло, об раз, 
звук, дви же ние и т.н.) и тях но то ком по зи ране.

В края на 70-те го ди ни фи гу ра та на дра ма тур га сим п то ма тич но мигри-
ра в по лето на танца. Като на ча ло на ней но то ин сти ту ци о на ли зи ра не 
се по соч ва мо мен тът, в кой то през 1979 г. хо ре ограф ка та Пи на Ба уш 
наз на ча ва то га ва жур на листа в сфе ра та на кул ту ра та и ав тор Рай мунд 
Хог в ръ ко во де ния от нея „Тан цов те а тър Ву пер тал“ на длъж ност „дра-
ма тург“11. Фигу ра та на дра ма тур га нав ли за ек с п ли цит но в тан ца през 
ед но не го во спе ци фич но съв ре мен но сти ло во направ ле ние, в ко е то 
раз де ле ни е то меж ду те а тър и танц за поч ва да се раз ми ва и тан цът 
пре ми на ва през ра ди кал но из ме не ние на из пол з ва ния в не го ма те-
ри ал, съ дър жа ние и стра те гии за са мо опре де ляне. Ако раз г ле да ме 
кон крет ния слу чай на Пи на Ба уш, тя във ли ча в твор ческия про цес фи-
гу ра та на дра ма тур га в пе ри од, в кой то въ веж да нов ме тод за ра бо та с 
та н цьо ри те и из граж да не на хо ре ограф ска та ком по зи ция (той за поч ва с 
про дук ци я та „Си ня та бра да“ още през 1978 г.). Този ме тод се из ра зя ва 
в раз ра бот ва не на пер фор ма тив ния ма те ри ал съв мест но с та н цьо ри те, 
при ко е то тя ди рек т но ги във ли ча в съз да ва не то на дра ма тур гич на та 
ос но ва на пред став ле ни е то, ка то им за да ва въпро си и из в ли ча от тях 
те ми, об ра зи, дви же ния и пр., а не „хо ре огра фи ра вър ху те ла та им“. 
Значе ни е то на то ва ре ше ние е, как то по соч ва тан цо ви ят из с ле до ва тел 
Ан д ре Ле пе ки, че „дви же ни е то ве че не е от прав на точ ка за ком по-
зи ци я та“12 и та н цьо ри те не са са мо из пъл ни те ли на пред за да де ни и 
ав то ри зи ра ни от хо ре огра фа дви же ния, а участ ват в съз да ва не то на 
дра ма тур гич но то съ дър жание. На въпро са в как во ос нов но се е състо-

10  Вж. Marianne Van Kerkhoven. On Dramaturgy. – Theaterschri  . 5–6, 1994, 8–33.
11  Тях но то тяс но сът руд ни чест во про дъл жа ва до 1989 г., след ко е то Рай мунд 

Хог за поч ва да раз ви ва са мосто я тел на ка ри е ра на хо ре ограф и из пъл нител.
12  Цит по Behrndt, S. K. Dance, Dramaturgy and Dramaturgical Thinking. – Contem-

porary Theatre Review, 20:2, 2010, 188.
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я ла ро ля та му на дра ма тург на Пи на Ба уш Хог от го ва ря: „Лич но сът руд-
ни чество. Аз но сех му зи ка, по ня ко га и тек сто ве, ко и то тя из пол з ва ше в 
пред став ле ни ята. Но най-често бях там, за да ѝ по ма гам за струк ту ра та, 
за съ че та ва не то на не ща та“13. Но всъщ ност фи гу ра та на дра ма тур га в 
тан ца не се из чер п ва са мо с то ва да „зах ран ва“ твор ческия екип с тек-
сто ве, об ра зи и му зи ка лен ма те ри ал или от ст ра не но да съ дейст ва за 
ме ха нич но то „сгло бя ва не“ на от дел ни части и кон ст ру и ра не на ця лото. 
Син Бернд ко мен ти ра но во въз ник на ла та не об хо ди мост от фи гу ра та на 
дра ма тург в кон тек ста на но ви те есте ти чески по со ки, ко и то Пи на Ба уш 
по е ма в рам ки те на тан цо вия те атър. Гене ри ра не то на пер фор ма ти вен 
ма те ри ал съв мест но с та н цьо ри те и в сът руд ни чест во с дра ма тург „оз-
на ча ва, че за да де ни те от та н цьо ри те и ан сам бъ ла на ра ти ви, ди на ми ки 
и въ об ра же ния ин фор ми рат из граж да не то на дра ма тур ги я та“14, ко я то 
все по-ек с п ли цит но се за ни ма ва с из с лед ва не на со ци ал ни те ро ли на 
по ла, с власто ви те йе рар хии в лич ни те и в со ци ал ни те от но ше ния, с 
въпро си, свър за ни с иден тич ност та. В то зи сми съл но ви ят под ход към 
дра ма тур ги я та в тан ца, сим п то ма тич но про я вен при Ба уш и кой то пред-
стои да ра зиск ва ме още мал ко, е об вър зан с про ме нен въз г лед към 
съ дър жа тел ния и из ра зи тел ния по тен ци ал на тан ца, с нав ли за не на 
кри ти чески дискурс в твор ческия про цес и в хо ре ограф ски те прак тики. 
На пър во място, са мо то тя ло се прев ръ ща в „те ри то рия на из с лед ва не“, 
то се раз г леж да по Фу ко ка то „систе ма от со ци ал но и кул тур но кон ст ру-
и ра ни зна чения. Тяло то не е не ут ра лен кон тей нер на „чиста“ аб ст рак т на 
ек с пре сия или лип са та на та ка ва“. Разви ва щи те се съв ре мен ни тан цо-
ви есте ти ки в Ев ро па осо бе но през 80-те и 90-те го ди ни все по ве че го 
пред поста вят ка то „дра ма тур гич но съ дър жа ние, ко е то е ед нов ре мен но 
впи са но и из пъл ня ва но“15 и от та зи глед на точ ка под ла гат на ре ви зия 
тра ди ци я та на танца. Танцо ви те ар тисти ста ват все по-ан га жи ра ни с 
но ви кон цеп ту а ли за ции и кри ти чески ин тер пре та ции на тя ло то, дви-
же ни е то, хо ре огра фи я та, тан ца и на чи на, по кой то те се пред ставят. 
След пи о нер ст во то на Ба уш – Хог в сът руд ни чест во то меж ду хо ре ограф 
и дра ма тург се на реж дат и дру ги зна ко ви исто ри чески при ме ри от 80-те 

13  Рай мунд Хог в ин тер вю с Бо ни Ма ран ка, пуб ли ку ва но на сай та на хо ре огра фа: 
h  p://www.raimundhoghe.com/en/en_dancing_the_sublime.html (пос лед но 
по се ще ние: 1.11.2017).

14  Behrndt, S. K. Op. cit., 188.
15  Ibid., 189.
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го ди ни ка то на фла ман д ска та тан цо ва ар тист ка Ан на Те ре за де Ке ер с-
ме кер и Ма ри а не ван Кер ко вен, Уи лям Фор сайт с Хай ди Гип лин, а през 
90-те Ален Пла тел с Хил де гард де Вюст, Мег Стю арт с Ан д ре Ле пе ки и 
т.н. Техни те хо ре огра фии за поч ват да раз ви ват ком п ле к с ни мул ти дис-
цип ли нар ни на ра тив ни струк ту ри, пред при е мат те ма тич ни, емо ци о-
нал ни и кон цеп ту ал ни из с лед ва ния, често с ек с п ли ци тен ин те рес към 
по ли ти ки на тя ло то, те лес на та из раз ност, фи зи ческо то въз дейст вие и 
т.н. Този про цес е съпро во ден с ек с п ло ди ра не то на ус лож не но дра ма-
тур гич но мис ле не ка то кри ти ческа и реф лек сив на прак ти ка в рам ки те 
на са мия твор чески про цес и в кон тек ста на раз ши ря ва що се по ня тие 
за танц и за хо ре огра фия – от ко ди ра ни дви жен чески струк ту ри тя се 
раз т ва ря в ком п ле к с ни ди на ми ки на вза и мо дейст вие меж ду раз лич ни 
ви до ве ма те ри ал и идеи, про из ве де ни или ком по зи ра ни ка то систе ма 
от пер фор ма тив ни действия.

На раст ва ща та ро ля на дра ма тур га в съв ре мен ния танц, раз ви ти е то на 
но ви есте ти чески прак ти ки и про дук ци он ни фор ма ти до веж да до не об-
хо ди мост та от вни ма тел но вглеж да не в раз ши ря ва не то на по ня ти е то за 
дра ма тур гия и ула вя не на пер с пек ти ва та на съв ре мен ния танц към не го, 
ид ва ща от ло ги ки те на хо ре ограф ско то мис ле не и фи зи чески те прак тики. 
От на ча ло то на 90-те го ди ни пре дим но от сре ди те на на раст ва щия брой 
про фе си о нал ни тан цо ви дра ма тур зи за поч ват да се ини ци и рат мно-
жест во сим по зи у ми, диску сии, се ми на ри и пуб ли ка ции, ко и то раз ви ват 
дискур са за дра ма тур ги я та на тан ца и за дейст ват ут вър ж да ва не то ѝ ка то 
ед но но во по ле в ус по ред но обо со бя ва ща та се ка то са мосто я тел на дис-
цип ли на Из с лед ва ния на танца.

II. ДРАМА ТУР ГИЯ НА ТАН ЦА: ПРИБ ЛИ ЖА ВАНИЯ

В тра ди ци и те на тан ца по ня ти е то за дра ма тур гия се е при покри ва ло 
най-ве че с ба лет но то либ ре то и със сю жет на та ос нова. Дока то, как то 
ви дях ме, но ви те под хо ди към из граж да не на хо ре огра фия на ла гат пре-
ос мис ля не на от но ше ни е то меж ду танц и дра ма тургия. Тук ми се иска да 
пред при е ма един общ ог лед на по со ки те, в ко и то то се про вежда. Това е 
не об хо ди мо, за да ви дим от как ва по зи ция днес го во рим за дра ма тур гия 
на тан ца, как ви са ней ни те па ра мет ри, ако има та кива. То би спо мог на ло 
и за из веж да не на ня кои ме то до ло гич ни на со ки за пред сто я щия ана лиз 
на из б ра ни от програ ма та на Меж ду на род ния те ат ра лен фести вал „Вар-
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нен ско ля то“ пред став ле ния, в ко и то се раз чи тат ин те рес ни и зна ко ви 
за съв ре мен ния танц но ви дра ма тур гич ни под ходи.

Пър во на чал но пре ос мис ля не то на от но ше ни е то меж ду танц и дра ма-
тур гия е до ми ни ра но от об съж да не на дра ма тур ги я та най-ве че ка то 
ра бо та и прак ти ка, част от твор ческия про цес и със ре до то че на ос-
нов но вър ху фи гу ра та на дра ма тур га. В не го се поста вят въпро си око ло 
ме то ди те, ма те ри а ла, от го вор ности те на дра ма тур гич на та ра бо та и т.н. 
Има ли тан цо ви ят дра ма тург ня как во соб ст ве но по ле на ек с пер ти за, та зи 
дей ност въпрос на спе ци фич на ква ли фи ка ция ли е? В как во се из ра зя-
ва дра ма тур гич но то мис ле не – през фи зи кал ност та, или през „тя ло то, 
прост ран ст во то, ри тъ ма, енер ги я та, струк ту ра та и ця ло то въз при я тие“, 
ако след ва ме пред ло же ни те от Ка та лин Трен че ни не го ви па ра мет ри16. 
Скот де Ла хун та ко мен ти ра поста вя не то на те зи въпро си с наста ня ва не то 
на ед но усе ща не за „неста бил ност и ин т ри га“ с по я ва та на дра ма тур га в 
све та на тан ца по ра ди но вост та и труд но то под да ва не на де фи ни ции на 
не го ва та за да ча17. В не го се фор му ли ра ед но не га тив но от тла ск в а не от 
дра ма тур га от Брех тов тип. Той се въз при е ма ка то сто жер на раз ра бо те на-
та от ре жи сьо ра с не го во съ дейст вие кон цеп ция за спек та къ ла, ко я то ка то 
ед но ве че пред за да де но съ дър жа ние и текст тряб ва да бъ де пре не се на 
вър ху ед на дру га ме дия, вър ху из пъл ни те ли те, и стрик т но ре а ли зи ра на 
от тях. Появя ват се въпро си за ав тор ст во то на иде и те за дви же ние и за 
тя ло то, при над ле жа щи пре ди из к лю чи тел но на хо ре ографа. Но прак ти-
ка та по каз ва, че в сфе ра та на съв ре мен ния танц „ста тич на та“ пред ста ва 
за дра ма тур га ка то „ин те лек ту а лен ав то ри тет“ се от х вър ля в хо ри зон тал-
но ор га ни зи ра ни мо де ли на сът руд ни чест во, в ко и то той съ у част ва ка то 
„фа си ли та тор в дра ма тур гич но то мис ле не“18. Този вид прак ти ка Пе тер 
Ща мер обоз на ча ва ка то „пер фор ма тив на дра ма тур гия“: тя „не струк ту-
ри ра ня как во уста но ве но зна че ние и не го при ла га „вър ху ра бо та та“; тя 
по-ско ро съз да ва сми съл, кой то все още не е бил раз крит. Нека от се га 
на та тък да я на ри ча ме „пер фор ма тив на дра ма тур гия“19. Тя раз ст рой ва 
ду а лиз ма ум – тя ло, впи сан в пред постав ка та, че хо ре огра фи те са „не ми 

16  Вж. Trencsenyi, K. Op. cit.
17  de Lahunta, S. Dance dramaturgy: Specula  ons and Refl ec  ons. h  p://sarma.

be/docs/2869 (пос лед но по се ще ние: 29.10.2017).
18  Behrndt, S.K. Op. cit., 186.
19  Peter Stamer. Ten Altered Notes on Dramaturgy. h  p://sarma.be/docs/2868 

(пос лед но по се ще ние: 29.10.2017).
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прак ти ци, а дра ма тур зи те са без те лес ни мис ли те ли и пи са чи“20. Андре 
Ле пе ки насто я ва, че дра ма тур гът участ ва в ар тистич ния про цес съ що със 
сво е то тя ло: „Аз вли зам в сту ди о то ка то дра ма тург, из бяг вай ки от ро ля та 
на „вън ш но то око“. Също ка то та н цьо ри те и хо ре огра фа, аз вли зам, за да 
от крия (но во) тяло. Това е най-важ на та за да ча на тан цо вия дра ма тург – 
непре къс на то да из с лед ва въз мож ни ма ни феста ции на се тив но то“21.

Щри хи ра ни те тук по со ки на раз ви тие на дискур са вър ху дра ма тур ги я та в 
по ле то на съв ре мен ния танц ка то прак ти ка, впи са на в твор ческия про цес, 
са по ка за тел ни за един нов на чин на мис ле не и ак ти ви ра не на по тен ци-
а ла за про из веж да не на зна че ния чрез/през/в тя ло то22. Той изо бил ст ва 
от мно жест во опи са ния и при ме ри за ра бо тен про цес, ко и то не под ле-
жат на сне ма не под общ зна ме на тел и не да ват ед ноз на чен от го вор за 
ус лож не но то от но ше ние меж ду хо ре огра фия и дра ма тургия. Фактът, че 
е по ро ден пър во на чал но от стра на на прак ти ка та, го де мон ст ри ра ка то 
стре меж за ут вър ж да ва не и ос мис ля не на ед но но во про фе си о нал но 
по ле (то ва на тан цо вия дра ма тург). Но от въд та зи мо ти ва ция при чи-
на е и лип са та на из с лед ва на исто ри ческа тра ди ция на дра ма тур ги я та 
на тан ца, на ня ка къв исто ри чески „ка нон“, по доб но на то зи в те а тъ ра, 
кой то мо же да слу жа за от прав на точ ка и ре фе рент. Зато ва и ве че през 
пос лед но то де се ти ле тие все по ве че уси лия се на соч ват към раз ре ша ва-
не то на въпро са за ней на та „ге не а ло гия“. Те це ле по ла гат от де ля не то ѝ 
от исто ри я та на по ня ти е то дра ма тур гия, об вър за но с те а търа. Така по 
ана ло гия на „За по е ти ческо то из куст во“ на Аристо тел Ка та лин Трен че ни 
по соч ва ка то пър во съ чи не ние, ко е то се за ни ма ва с въпро си за по е ти ка та 
на тан ца, не го ва та ком по зи ция и струк ту ра – „Вър ху тан ца“ на Лу ки ан 
от Са ма со та от 2. в. сл. Хр. Но как то са ма та ав тор ка приз на ва, тан цът, в 
срав не ние с те а тъ ра, от но си тел но къс но по лу ча ва приз на ние на са мосто-
20  Cvejic, B. The Ignorant Dramaturg. h  p://sarma.be/docs/2864 (пос лед но по се-

ще ние: 29.10.2017).
21  Ан д ре Ле пе ки в из каз ва не в диску сия за дра ма тур ги я та на тан ца, пуб ли ку-

ва на на h  p://sarma.be/docs/2869 (пос лед но по се ще ние: 29.10.2017).
22  Все пак важ но е да се има пред вид, че про фи лът на фи гу ра та на дра ма тур га 

и на чи нът на осъ щест вя ва не на дра ма тур гич на та прак ти ка ка то част от твор-
ческия про цес се раз ли ча ват в раз лич ни те кон тексти. Тук се по зо ва вам на 
дискурс, кой то е раз вит ос нов но на ба за та на прак ти ки и про це си на ед ни от 
най-сил ни те тан цо ви сце ни в Ев ро па ка то те зи на Гер ма ния и Бел гия, кол ко то 
и да са ин тер на ци о на ли зи рани. Този дискурс във Фран ция напри мер стои 
по по-раз ли чен на чин, как то и в Бъл га рия, къ де то поч ти не е застъпен.
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я тел на фор ма на из куст во. В то зи сми съл Су за не Тра уб има ос но ва ние да 
ло ка ли зи ра мо мен та на раз ви тие на мо дер но то схва ща не за дра ма тур гия 
и не го во то нав ли за не в тан ца през 18. в.23, ко га то тан цо во то пред став-
ле ние по лу ча ва ста тут на са мосто я те лен сце ни чен ху до жест вен факт. 
Това съ би тие е об вър за но с не го во то про фе си о на ли зи ра не (ус по ред но 
с из куст во то на те а тъ ра), от де ля не то му от двор цо ва та пред ста ви тел ност 
и най-ве че с ре фор ма та на дейст ве ния ба лет (ballet d’action), свър за на с 
име то на Жан-Жорж Но вер. В сво и те „Пис ма за тан ца“ (1760) френ ски ят 
хо ре ограф и те о ре тик се застъп ва за пред ста вя не в ба ле та на сю жет но, 
дра ма ти ческо дейст вие пос ред ст вом ек с пре сив ни дви же ния и жесто ве, 
из гра де ни вър ху му зи кал на пар ти ту ра, ко е то да за ме ни фор ма та му на 
„без съ дър жа тел ни сце нич ни но ме ра“. Посред ст вом те ат ра ли зи ра не то 
на кла си ческия танц и по ла га не то му въз ос но ва на сю жет но дейст вие 
в не го ве че се раз ви ва и по ня ти е то за хо ре огра фия ка то ком по зиция. 
От гра фи чен за пис на дви же ния в кон тек ста на со ци ал ния и двор цо вия 
танц в дейст ве ния ба лет хо ре огра фия за поч ва да оз на ча ва съз да ва не 
и струк ту ри ра не на дви же ния с из ра зи тел на стой ност към му зика. Като 
фор ма на репре зен та ция ба ле тът тряб ва да обе ди ня ва раз лич ни те части 
на дра ма та – дейст вие, ха рак тер и чув ст во, а не го ви ят ус пех за ви си най-
ве че от из бо ра на те ма и от ця лост на та под ред ба на не го ви те ком по-
нен ти. В сво и те съ чи не ния по те о рия и прак ти ка на из куст во то на тан ца, 
как то и с мно жест во из чер па тел но опи са ни сце на рии на ба ле ти „Но вер 
съста вя пър ви те ос нов ни про из ве де ния за тан цо ва та дра ма тур гия, ко и-
то поста вят цен т рал ни въпро си за на чи на на из пъл не ние, об раз и ро ля, 
репре зен та ция и въп лъ ще ние, тан цо ви тех ни ки и из раз ност“24. Значе ни-
е то на дра ма тур ги я та ка то сю жет на ос но ва на тан ца и ней ни ят „пре вод“ 
в хо ре огра фи я та на сце нич но дейст вие до ми ни рат тан цо ва та прак ти ка 
до края на 19. в., ко га то пи о не ри те на съв ре мен ния танц в есте ти чески те 
те че ния на но вия сво бо ден танц, нем ския из ра зен танц и аме ри кан ския 
modern dance си поста вят за цел да ут вър дят са мо то дви же ние ка то не за-
ви сим и са мосто я те лен език от въд на ра тив ността. Тук ве че исто ри я та на 
дра ма тур гич но то мис ле не в тан ца се раз к ло ня ва на мно жест во по со ки 
и ин ди ви ду ал ни под ходи. Поддър жа щи все пак кон цеп та за „естест ве-

23  Вж. Susanne Traub. Tanzdramaturgie – eine kri  sche und diskursive Praxis. 
h  p://www.transfabrik.com/blog-ar  cle/?blog_id=21 (пос лед но по се ще ние: 
1.11.2017).

24  Пак там.
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но то, при род но то тя ло“ (Ру ди Лер манс) и ед на есен ци а лист ка пред ста ва 
за дви же ни е то в тан ца, тях на та ло ги ка до го ля ма сте пен се син те зи ра 
в раз гра ни че ни е то, ко е то те о ре ти кът на нем ския из ра зен танц Ру долф 
Ла бан пра ви меж ду те ат рал на и тан цо ва дра ма тур гия25: ако в ос но ва-
та на те ат рал на та дра ма тур гия е на ра ти вът, то ос нов ни ят дви га тел на 
тан цо ва та дра ма тур гия е „вът реш но то, емо ци о нал но пъ те шест вие“ на 
из пъл ни те ля; за то ва и тя е сред ст во за пости га не на ек с пре сив ност на 
тя лото. Въпре ки че раз ви ват но ви фор ми на пред ста вя не и дви жен чески 
език, при ла гай ки раз но род ни дра ма тур гич ни ос но ви и под хо ди, те 
оста вят в рам ки те на ед на ут вър де на от Прос ве ще ни е то дра ма-ти ческа 
па ра диг ма и в тан ца, за ко я то дви же ни е то на тя ло то е естест вен знак 
и из раз на ду ша та; те до ба вят – и на енер ги и те, ко и то са в ос но ва та на 
чо веш ко то би тие и пси хика.

С нав ли за не то в тан цо во то пред став ле ние на стра те гии от пър фор ман са 
и пър фор ман с-ар та от 60-те го ди ни на сам и в кон тек ста на „пост д ра-
ма ти чен об рат“ в из пъл ни тел ски те из куст ва въз ник ват но ви фор ми на 
съв ре ме нен танц и фи зи чески те а тър, в ко и то на пър во място се раз би ва 
есте ти ческа та ло ги ка на репре зен та ци я та, а то ва има след ст вие в раз лич-
ни по соки. Движе ни е то в тан ца, в то ва чис ло и дис цип ли ни ра щи те тя ло то 
струк ту ри на кла си ческия тре нинг и на тех ни ки, раз ви ти от исто ри ческия 
мо де рен танц, все по ве че се пол з ват ка то ма те ри ал за де кон ст ру и ра не, 
ка то ед нов ре мен но с то ва се „ут вър ж да ват но ви фор мал ни прин ци-
пи на дви же ни е то, до ри през (…) фраг мен ти ра не об ра за на тя ло то“26. 
Най-об що из ве де но то по ня тие за хо ре огра фия ка то струк ту ри ра но във 
вре ме то и прост ран ст во то дви же ние на тя ло то вър ху му зи ка гу би сво-
я та из чер па тел ност и все об ща ва лид ност. Както от бе ляз ват Ханс-Тийс 
Ле ман и Пат рик При ма ве зи, „дра ма тур ги я та в тан ца и пър фор ман са 
ве че не е огра ни че на от раз каз ва не на исто рии пос ред ст вом слож но 
из гра де ни дви же ния“ и хо ре ограф ски струк тури. Нова тор ски фор ми на 
съв ре ме нен танц из хож дат от реф лек сив но от но ше ние към са мия акт на 
пред ста вя не, при ко е то раз но род ни еле мен ти ка то текст, му зи ка, танц, 
из пъл ни те ли, тя ло, прост ран ст во, вре ме, ос вет ле ние… фун к ци о ни рат 
ка то рав нопра вен ма те ри ал от въд йе рар хич на та ор га ни зи ра ност ед ни 
спря мо други. Това поста вя и зри те ля в ка чест ве но но ва по зи ция – той 

25  Цит. по Trencsényi, K. Op. cit., 207.
26  Lehmann, H.-T., Primavesi, P. Dramaturgy on Shi  ing Grounds. – Performance 

Research, 14, 2009, 4.
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ста ва „по-ско ро сви де тел на сце нич ни съ би тия, от кол ко то зри тел на 
дейст ве ни си ту а ции“27, ко е то ус лож ня ва и дра ма тур гич но то мис ле не 
по от но ше ние ор га ни зи ра не на про це си те на въз при е ма не и сред ст ва та 
за пости га не на въз действие. Един от во де щи те ар тисти в съв ре мен ния 
танц – Джо на тан Бъ ро уз, обоб ща ва: „дра ма тур гията опис ва ниш ка та 
на зна че ние, фи ло соф ско то на ме ре ние или ло ги ка, ко и то поз во ля ват 
пуб ли ка та да при е ме и да обе ди ни в ед но един но ця ло раз пръс на ти те 
ука за ния и сле ди, ко и то им да ваш, ка то ги свър же с дру ги точ ки на съ-
от на ся не и съ дър жа ния в по-го ле мия свят“28.

И тук ве че тряб ва да поста вим ос нов ния въпрос, на кой то це ли ят то зи 
об зор бе ше под чи нен: мо же ли да из ве дем ня как ви ос нов ни прин ци пи 
на дра ма тур ги я та в танца? Къде се ло ка ли зи ра тя в са мо то пред став-
ление? Как мо жем да под хож да ме към дра ма тур ги я та ка то ана ли ти чен 
ин ст ру мен та ри ум за ана лиз на съв ре мен ни фор ми в танца?

Съв ре мен на та дра ма тур гия на тан ца се оказ ва ед но ком п ле к с но по ле, 
ко е то труд но мо же да се об вър же с един-един ст вен ме тод, струк ту ра или 
те ория. Мари а не ван Кер ко вен ко мен ти ра, че: „Меж ду дра ма тур ги я та 
на те а тъ ра и дра ма тур ги я та на тан ца ня ма съ щест ве на раз ли ка, въпре ки 
раз ли чи я та в при ро да та и исто ри я та на ма те ри а ла, кой то те из пол зват. 
Нейни те ос нов ни за да чи са: ов ла дя ва не то на струк ту ри, пости га не то на 
пог лед вър ху ця ло то, про ник ва не в не об хо ди мия под ход към ма те ри-
а ла, не за ви си мо от не го вия про из ход – би ло той ви зу а лен, му зи ка лен, 
тек сто ви, фил мов, фи ло соф ски и т.н.“29. Това всъщ ност е еди най се та та от 
об що два най сет те ѝ те зи вър ху съв ре мен на та дра ма тургия.

Но все пак ми се иска да се опи там да прос ле дя в из б ра ни тан цо ви 
пред став ле ния от програ ма та на Меж ду на род ния те ат ра лен фести вал 
„Вар нен ско ля то“ оне зи стра те гии в дра ма тур ги я та в тан ца, ко и то ек с п-
ли цит но ра бо тят с нея ка то реф лек сив на и кри ти ческа прак ти ка. А то ва 
оз на ча ва, ко и то от кри то ра бо тят със си ту а ци я та на пред ста вя не и пре-
ос мис лят кон вен ци и те на тан ца. В тях мо гат да се раз поз на ят места на 
но ва тор ст во в съв ре мен ни те раз ви тия на то ва из куст во, пред ста ве ни и 
в бъл гар ски кон текст.

27  Traub, S. Op. cit.
28  Burrows, J. A Choreographer’s Handbook. London & New York, 2010, 46.
29  Van Kerkhoven, M. Looking Without a Pencil in the Hand. – Op. cit., 146.
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III. ДРАМАТУРГИЯТА В ТАНЦА КАТО РЕФЛЕКСИВНА И 
КРИТИЧЕСКА ПРАКТИКА: ПРИМЕРИ ОТ ПРОГРАМАТА НА 
МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ „ВАРНЕНСКО ЛЯТО“

Ед но от го ле ми те съ би тия през пос лед ни те из да ния на фести ва ла бе-
ше пред ста вя не то за пър ви път в Бъл га рия на нем ския тан цов ар тист 
Рай мунд Хог с хо ре огра фи я та „Един сле до бед“ през 2012 г. Хог съз да ва 
пред став ле ни е то през 2008 г. ка то со ло за та н цьо ра Ема ну ел Егер монт, 
вдъх но ве но от хо ре огра фи я та на Вац лав Ни жин ски „Сле до бе дът на един 
фавн“ по му зи ка на Де бюси. Исто ри я та на 20. век, как то и на зна чи ми 
про из ве де ния от ба лет ния ре пер то ар в ка чест во то им на сим вол ни 
тран с фор ма ции на чо веш ко то тя ло и на кул тур на па мет не из мен но 
при съст ват ка то от прав на точ ка в хо ре ограф ска та прак ти ка на Хог. Той 
из граж да мно го спе ци фич на и от ли чи тел на есте ти ка, из хож да ща от 
тра ди ци и те на нем ския тан цов те а тър и по е ма ща в се бе си вли я ния от 
„ри ту ал на та стро гост на япон ския те а тър, ком би ни ра на с аме ри кан ския 
пър фор манс-арт, нем ския ек с пре си о ни зъм и соб ст ве ния му ин те рес 
към чо веш ки те чув ст ва и со цио-по ли ти чески състо я ния“30. „Един сле-
до бед“ но си ней ни те ха рак те ристи ки ка то ми ни ма листич но и естет ско 
пред став ле ние с фе ти ши зи ра но от но ше ние към де тай ла, про из ли за що 
от съз на ние за не го ва та си ла да съз да ва есте ти ческо пре жи вя ва не, да 
от ва ря прост ран ст во за въз при я тия и асо ци а ции, да от к люч ва се тив ния 
опит и да ре зо ни ра в съз на ни е то на зри те лите.

На из ряд но чер на та го ла сце на не под виж но ле жи тя ло то на из пъл ни-
те ля Ема ну ел Егер монт меж ду две стък ле ници. Раймунд Хог се по я вя ва 
в ежед нев но об лек ло, с бо си кра ка и с кон цен т ра ци я та, не ут рал на та 
фор мал ност и се ри оз ност та на це ре мо ни ал-майстор вни ма тел но на ли ва 
бя ла теч ност – мля ко – в две те стък ле ни ци, след ко е то на пуска сце на та 
и заста ва встра ни, от къ де то ще наб лю да ва случ ва що то се на нея. Позна-
ти те неж ни и при мам ли ви зву ци на ком по зи ци я та на Де бю си нах лу ват 
в нея. Бавно тя ло то на из пъл ни те ля пре ми на ва в дви же ние с ми ни мал ни 
дейст вия ка то пов ди га не и сне ма не на крак и на ръ ка на из пъ на то то му 
тяло. Жесто ве те при е мат фор ма та на ха рак тер ни те за фав на на Ни жин-
ски дви же ния на ръ ка та в про фил, с от чет ли ви пра ви и на се че ни линии. 
Егер монт бав но очер та ва тя ло то си с ръ ка и посте пен но се из пра вя, ка то 

30  Из каз ва не на нем ския тан цов из с ле до ва тел Ге ралд Зиг муд (Gerald Siegmund), 
ци ти ра но на сай та на хо ре огра фа: www.raimundhoghe.com/english.php.
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ед нов ре мен но плав но и ме ха нич но въз про из веж да еле мен ти от ори ги-
нал на та хо ре огра фия с дъл ги па у зи, пре къс ва ния и пре хо ди меж ду тях. 
В раз лич ни кон фи гу ра ции, ва ри а ции и по зи те ще про дъл жат да из ме-
нят тя ло то и прост ран ст во то и на друг му зи ка лен фон, ид ващ ос нов но 
от пес ни за жен ски глас и ор кестър на къс ния ро ман тик Густав Ма лер, 
и накрая се зав ръ щат от но во при зна ко во то про из ве де ние на Де бю си и 
ти ши ната. Танцът се раз ви ва пред не из мен но то фи зи ческо при съст вие 
на не го вия ав тор Рай мунд Хог, кой то пе ри о дич но из ли за на сце на та и 
пре на реж да стък ле ни ците. Пред не го вия пог лед из пъл ни те лят из г леж да 
ка то про ек ция на ви де ние, а сце на та – ка то прост ран ст во на ма те ри а ли-
зи ра не на вспом ня не на дви же ния, усе ща ния, на ня как во не яс но ми на ло 
в опи та му да се слу чи на ново.

Хо ре огра фи я та „Един сле до бед“ не след ва на ра тив ни или хо ре ограф-
ски кон венции. Отдел ни те еле мен ти – ка то дви же ние, му зи ка, обек ти, 
прост ран ст во, са све де ни до ос но ва та си – те при съст ват ед нов ре мен но 
и изо ли ра но ед ни от дру ги, в па ра лел ни и нас лаг ва щи се рав ни ни, ка то в 
про це са на ней но то про ти ча не меж ду тях въз ник ват фи ни асо ци а тив ни 
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„Един сле до бед“ – кон цеп ция и ре жи су ра: Рай мунд Хог, Ком па ния „Рай мунд 
Хог“, Гер ма ния, 2008
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връз ки и от но шения. Тук би мог ло да се от кро ят ня кол ко дра ма тур гии, 
дейст ва щи на раз лич ни ни ва – дра ма тур гия на дви же ни е то, на му зи ка та, 
на прост ран ст во то, на въз при я ти я та – и фун к ци о ни ра щи в ед на ця лост-
на дра ма тур гия на пред став ле ни ето. След вай ки на со ки те на Ма ри а не 
ван Кер ко вен, ще за поч на с един не ин клю чов ас пект – под хо да към 
ма те риала.

Заг ла ви е то „Един сле до бед“ раз т ва ря ин тер тек сту ал на мре жа от от но-
ше ния с ве че слу чи ли се ем б ле ма тич ни в исто ри я та на тан ца, му зи ка та и 
ли те ра ту ра та про из ве дения. Дирек т на та ре фе рен ция към исто ри ческо то 
про из ве де ние „Сле до бе дът на един фавн“ е за ло же на в заг ла ви е то, ко-
е то до ри не до из ри ча ори ги на ла; за ло же на е в му зи ка та, ко я то слу жи 
ка то рам ка на по ре ди ца от дру ги, ня ма щи ни що об що с нея про из ве-
де ния; при съст ва в об раз ност та на от дел ни дви же ния ка то от къс ле чен 
раз поз на ва ем ци тат на ле ген дар но то из пъл не ние на Ни жински. Хог не 
се стре ми да поста ви на но во „Сле до бе дът на един фавн“, да „напра ви 
не що“ с то ва про из ве дение. Авто рът хо ре ограф го пол з ва по-ско ро ка то 
от прав на точ ка, ко я то от к люч ва лич но, ин тим но ме ди та тив но пре жи вя-
ване. Тук тан цът не след ва сю же та в по е ма та на Ма лар ме, а най-ве че 
за им ст ва ха рак те ристи ки на дви жен ческия език на Ни жински. Хог по ла га 
ед ноз нач ни те препрат ки към не го ся каш за да ак ту а ли зи ра един спо мен, 
скла ди ран в кул тур на та и емо ци о нал на па мет, ка то го оста вя да ре зо-
ни ра в насто я ще то, в ко е то ре ал но от съст ва, в ко е то мо же да при съст ва 
един ст ве но ка то алю зия, наст ро ение… Това вспом ня не е ка то обе ща ние 
и же ла ние за ня как ва нас ла да (нас ла да та на фав на?), ко я то оба че ня ма 
да по лу чи поз на та та и очак ва на репре зен та ция на сце ната. Бавност та 
на дви же ни я та и до ми ни ра ща та ста тич ност на тя ло то раз т ва рят прост-
ран ст во за въз при я ти я та и то се раз гръ ща в тях. Тук дра ма тур ги я та на 
му зи ка та има важ но зна чение. Тя е из гра де на ка то ко лаж от раз лич ни 
про из ве де ния от ро ман тиз ма и им пре си о низма. Те фун к ци о ни рат ка то 
се ти вен и асо ци а ти вен ма те ри ал, съз да ват плът на и на си те на ат мос фе ра 
на дра ма ти зъм и ли ри зъм, как то и под сказ ват раз лич ни те ми ка то ме-
лан хо лия, тъ га, кра со та и усе ща не за край ност, за смър т ност, ко и то ка то 
клю чо ви ду ми пре ми на ват през тек сто ве те на Ма ле ро ви те пес ни. В свое 
ин тер вю Рай мунд Хог твър ди, че в из бо ра на во кал на му зи ка в сво и те 
пред став ле ния съз на тел но се стре ми гла сът на пе е щия да не съв па да с 
по ла на из пъл ни теля. Причи на та за то ва най-ве ро ят но е да се из бег не ди-
рек т но то об вър з ва не меж ду тях; да се из бег не му зи ка та да се въз при е ме 
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ка то ек с пре сия на из пъл ни те ля, ко е то ве че на ла га ня как ва емо ци о нал на 
из ра зи тел ност на са ма та хо ре ография. На не го му е по-важ но му зи ка та 
да е ка то кон текст, ка то прост ран ст во на пре жи вя ване. Струк ту ра та на 
ця ло то пред став ле ние се състои ка то по ре ди ца от сце ни в не йе рар хич на 
под ред ба, ка то вся ка сце на ся каш из граж да през дви же ни е то об ра зи и 
раз лич на жи ва кар ти на на му зи ка лен фон. Отно ше ни я та меж ду му зи ка 
и хо ре огра фия са по-ско ро вън ш ни: те се прес ре щат, ко га то дви же ни-
я та въз про из веж дат не струк ту ра та на му зи ка та, не тол ко ва ри тъ ма 
(по-ско ро фра зи те), а раз лич ни ка чест ва на ней но то зву че не, свър за ни 
с прост ран ст ве ност, плав ност, ряз кост, из вив ки и т.н., как то и ня как во 
впи са но и съз да ва но от нея усе ща не за вре ме, тра е не, тем по рал ност. 
И тук дости га ме до дра ма тур гия на дви же ни ето. Движен чески ят език е 
ми ни ма листи чен и в не го вся ко пов ди га не и дви же ние на от дел ни части 
от тя ло то, пре ми на ва не от ед но към дру го, от по за в по за, през прост-
ран ст во то или пък за вър т ва не, е от кро е но, е от са мосто я тел но зна чение. 
Зато ва и е из пъл не но с из к лю чи тел на пре циз ност, с яс ни ге о мет рич ни 
ли нии и фор ми, до ри с из вест на ме ха нич ност, ка то тя ло то е пре дим но 
стег на то, а ли це то – бе зиз разно. Вече ка то чисто дра ма тур гич ни прин-
ци пи в хо ре огра фи я та мо гат да се от де лят ре ду ва не меж ду дви же ние 
и ста тич ност, как то и пов то ря е мост на от дел ни дви же ния и жесто ве. 
И тук Хог при ла га из к лю чи тел но ха рак тер ния за не го под ход към дви-
же ни е то и тан ца ка то ма те ри ал, ка то за ме ня по то ка и вир ту оз ност та на 
ба ле та с ико но мия на дви же ни е то, тъй ка то дейст ви я та и жесто ве те са 
ре ду ци ра ни и раз тег ле ни във вре мето. Впис ва не то на не под виж ност та 
в хо ре огра фи я та, ней но то фраг мен ти ра не на от дел ни дви же ния, из пъл-
не ни бе зиз раз но, плав но или на се че но, как то и бав ност та ще се ока жат 
от клю чо ви те стра те гии и в дра ма тур ги я та на въз при я ти я та, как то ще 
ви дим, ко и то неж но се по веж дат към ед но съ зер ца тел но състо яние. 
Драма тур ги я та на прост ран ст во то го прев ръ ща в „жив“ еле мент – то е в 
непре къс нат про цес на съз да ване. Това се случ ва с пе ри о дич но то пре-
под реж да не на обек ти те (две те стък ле ни ци) в прост ран ст во то, ко га то 
Рай мунд Хог из ли за на сце ната. По то зи на чин те непре къс на то про ме нят 
рам ка та око ло об ра за на дви же ни е то и на тя ло то на из пъл ни те ля. И не-
що друго. Дейст ви е то на ав то ра хо ре ограф фун к ци о ни ра ка то ефект на 
от ст ра не ни е то, ак цен ти рай ки вър ху случ ва не то на сце на та ка то про цес 
тук и сега. То дистан ци ра, за да ва ед на пер с пек ти ва на наб лю де ние, но 
съ щев ре мен но и я пер со на ли зи ра в него. Този жест на пер со на ли зи ра-
не се пре пот вър ж да ва и накрая, ко га то Хог „под пис ва“ сце на та с бя ло-
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то раз ля но мляко. Риту ал ност та и кон цен т ра ци я та, с ко и то из пъл ня ва 
дейст ви я та, всмук ват вни ма ни е то, ан га жи рат въз при я ти я та до сте пен, в 
ко я то зри те лят ста ва съз на те лен за тях, за съ би тий ност та на сце нич ния 
факт и сам се бе си пре жи вя ва ка то наб лю дател. Рабо та та с обек ти те тук 
при над ле жи и в още един план към рав ни на та на дра ма тур ги я та на въз-
при я ти я та, до кол ко то те (две те стък ле ни ци) ста ват сво е об раз на от прав на 
точ ка за тях. Тук ве че сми съ лът се ар ти ку ли ра на сим вол но ни во – бя ла та 
теч ност, мля ко то, наб лю да ва не то на не го во то на ли ва не про из веж да 
ня ка къв пре чист ващ ефект, зав ръ ща не към ня как во не вин но, по-чисто 
(мо же би ин сти н к т ив но свър за но с дет ст во то) състо я ние, през ко е то ся-
каш Хог ка ни зри те ли те да наб лю да ват ри ту а ла-танц-дейст вие на сце ната.

Как би мог ло да се обоб щи ця лост но то впе чат ле ние и ця лост ни ят сми-
съл, про из ве де ни от дра ма тур ги я та на тан цо во то пред став ле ние „Един 
сле до бед“? В не го из пъл ни те лят Ема ну ел Егер монт при съст ва на сце на та 
ка то прост ран ст во, все ле но от па мет, спо мен, от ми на ло, ко е то ни ко га 
не мо же да се въз про из ве де и въз ста но ви; от съст ви е то му от к люч ва ме-
лан хо лия и съз да ва прост ран ст во за пре жи вя ва не на зри те ля. В как во 
се състои ней на та реф лек сив ност и кри ти ческа пер с пек тива? На пър во 
място, във фо ку са вър ху са мо то про ти ча не на пред став ле ни е то ка то 
про цес на случ ва не тук и се га, във вре ме то и прост ран ст во то. В от но-
ше ни е то към ма те ри а ла (как то исто ри ческия – „Сле до бе дът на един 
фавн“, та ка и ка то сце нич ни ком по нен ти: тя ло, дви же ние, му зи ка, текст, 
обек ти и от но ше ни е то по меж ду им). Хог ра бо ти с неста бил ни и от во ре ни 
оз на ча ва ния, ко е то под ка ня зри те ля да го на се ли със свои асо ци а ции и 
пре жи вя ва ния, със свои „афек тив ни мо мен ти“ (Ге ралд Зиг мунд). Подхо-
дът към тем по рал ност та – кон цен т ра ци я та вър ху не под виж ност та или 
бав ност та, вър ху пре жи вя ва не то на са мо то вре ме ка то тра е не, ак ти ви ра 
по ле за су бек ти вен опит и са мопре жи вя ва не на соб ст ве ни те въз при я тия в 
про цес. А в как во е за ло же на кри ти ческа та пер с пек ти ва в дра ма тур ги я та 
на „Един сле до бед“? Отно во в от но ше ни е то към вре ме то, към мо мен та, 
ка то съз да ва ед но ме ди та тив но есте ти ческо пре жи вя ва не, един оа зис за 
се ти ва та и съз на ни е то, от къс вай ки ги от за бър за ност та на ежед нев но то 
съ щест ву ва не, ори ен ти ра но към непре къс на та про дук тив ност и ефек-
тив ност. Но тя е на со че на и към са ма та ме дия на тан ца – по пре зум п ция 
тя ло то, дви же ни е то, – и към не го во то опре де ле ние ка то есте ти ческа 
форма. Раймунд Хог е от зна чи ми те ар тисти в съв ре мен ния танц днес 
и за ра ди ед но во де що ка чест во на не го ви те хо ре огра фии и есте ти ка, 
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из тък на то от Ви да Мид ге лоу: „Хог пре диз вик ва зри те ля да пре ос мис ли 
сво и те очак ва ния и цен ности. (…) Той раз ши ря ва кон цеп ци и те за то ва 
как во е танц и как во оз на ча ва да тан цу ва ме“31. Драма тур ги я та в тан ца 
за поч ва още от са ма та спе ци фи ка на те ла та на из пъл ни те лите. Тяло то 
на Хог, с очер та ни я та на ха рак тер на та му гър би ца, вна ся дру гост, раз-
лич ност на тан цо ва та сцена. То из ли за от въд нор ма та на ба ле та (към 
кой то препра ща в ра бо ти те си, в то ва чис ло и в „Един сле до бед“), от въд 
кон вен ци и те на репре зен та ци я та на тя ло то в тан ца, ко е то е ви на ги ка то 
ед на иде ал на форма. Дока то Хог насто я ва на не го ва та кон кре ти ка и на 
пра во то вся как ви те ла да мо гат да са на сце на та, ка то деста би ли зи ра 
при пис ва ни те им йе рар хич ни и есте ти чески стой ности.

Реф лек сив ни ят и кри ти чески под ход в дра ма тур ги я та на тан ца се от кри ва 
и в пред став ле ни е то от две части „Лек ция за пет па ри / Пи е са за кра ва та“ 
на бри тан ския хо ре ограф и та н цьор Джо на тан Бъ ро уз в сът руд ни чест во 
с ита ли ан ския ком по зи тор Ма тео Фар джи он, пред ста ве но на Меж ду на-
род ния те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ от но во през 2012 г. Те го 
на ри чат ду ет и въпре ки че на пръв пог лед не мо же да се съ от не се към 
из куст во то на тан ца, те насто я ват за не го ва та връз ка с хо ре огра фи я та и 
го пред ста вят ос нов но в кон тек ста на съв ре мен ния танц и пър фор манс. 
Връз ка та с из куст во то на тан ца не пре ми на ва през очак ва но то от не-
го по зи ци о ни ра не на тя ло то и из ра зи тел но то дви же ние ка то ос нов на 
ме дия (въпре ки че в „Пи е са за кра вата“ Бъро уз, сам бивш та н цьор в 
лон дон ския Крал ски ба лет, и в ком па ни я та на хо ре огра фа Уи лям Фор-
сайт, из пъл ня ва и ня кои тан цу вал ни дви же ния). Тя се състои по-ско ро в 
из граж да не то на пред став ле ни е то вър ху хо ре ограф ски прин ци пи, ко и то 
взе мат тра ди ци он на та де фи ни ция за хо ре огра фия ка то струк ту ри ра не 
на дви же ние по му зи ка съв сем бук вал но, огол вай ки я по не о би ча ен 
на чин до ос но ви, ед нов ре мен но с рес пект и с игро ва удо вол ст ве ност. 
И тук ве че нав ли за ме във въпро са за при ло же ния от Бъ ро уз/Фар джи-
он дра ма тур ги чен прин цип в „Лек ция за пет па ри / Пи е са за кра ва та“, 
раз ли чим в под хо да към ма те ри а ла на пред став ле ни е то, в то ва чис ло и 
към са ма та си ту а ция на пред ста вяне. Изход ни ят ма те ри ал от но во, как то 
при Хог, е про из ве де ние от друг ав тор (всич ко е от крад на то! – с ху мор 
за я вя ват те) – „Лек ция вър ху ни що то“ на Джон Кейдж, за пи са на и стро го 

31  Midgelow, V. Reworking the ballet. S  llness and queerness in Swan Lake, 4 
Acts. – In: The Routledge Dance Studies Reader. (Ed. Giersdorf, Y. W. and O’Shea, 
J.), London & New York, 2010, 54.
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ком по зи ра на ка то пар ти ту ра за из пъл не ние, в ко я то той из ла га сво и те 
въз г ле ди за ком по зи ци я та, ока за ли сил но вли я ние вър ху раз ви ти е то 
на тан ца и пър фор ман са през вто ра та по ло ви на на 20. век и до днес. 
След вай ки стрик т но пар ти ту ра та ка то му зи кал на ком по зи ция, Бъ ро уз и 
Фар джи он я пре веж дат ка то рит ми ческа струк ту ра на сво е то из пъл не ние, 
съз да вай ки един из к лю чи тел но оча ро ва те лен, ост ро у мен и на ход чив 
„танц“ с ду ми, му зи ка, об ра зи (про жек ти ра ни ду ми) и обек ти (листо ве 
хар тия, кра ви-играч ки, му зи кал ни ин ст ру мен ти). В „Лек ция за пет па ри“ 
те сто ят зад два микро фо на пред го лям екран и ос нов но то фи зи ческо 
дейст вие/дви же ние тук е го во ре не то, из го ва ря не то на тек сто во-му зи-
кал на та пар ти ту ра в рит ми чески те струк ту ри, за бър за но или за ба ве но, 
рит мич но или из вън ри тъм, с не о чак ва ни па у зи на погреш ни места и т.н. 
Това се случ ва на фо на на пи а но му зи ка, ко я то съ що е „от крад на та“, или 
по-ско ро пре ве де на през струк тур ни те прин ци пи на Кейдж ком по зи ция 
на Шу берт. Форма та и ком по зи ци я та на ду е та до го ля ма сте пен за да ват 
и съ дър жа ни е то на сво е об раз на та „лек ция“, ко я то в са мо реф лек си вен 
жест ко мен ти ра то ва, ко е то те пра вят в мо мен та, не го ви те прин ци пи, 
об вър за ни те с тях въз при я тия, те о ре тич ни идеи и по нятия. Всич ки еле-
мен ти са под чи не ни на стрик т на рит ми ческа струк ту ра, ка то хо ре огра-
фи я та се състои в от но ше ния, въз ник ва щи меж ду тях: „хо ре огра фи я та е 

©
 Ф
о т
ог
ра

ф 
И
во

 Д
им

че
в

„Опер вил“ – ек с пе ри мен тал на опе ра от Иво Дим чев, Фон да ция Humarts, 
Impulstanz, Kaaitheater – Бъл га рия/Авст рия/Белгия, 2015
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от но ше ни е то меж ду ри тъ ма на то ва, ко е то се чу ва, и ви зу ал ния ри тъм“ 
на по я вя ва щи те са на екран от дел ни ду ми и фра зи, твър дят Бъ ро уз/Фар-
джион. Но в нея, не мо же ина че, след ка то се след ва Кейдж, са впи са ни 
съ що ти ши на та и прин ци път на слу чай ност та – в сво бод но то па да не на 
листо ве те хар тия, ко и то из пъл ни те ли те пускат на по да, след ка то са ги 
из че ли; в об ръ ща не то им към екра на в про из вол ни мо мен ти, в непри ну-
де но то зас ми ва не и т.н. Те из пол з ват съв сем прости еле мен ти, ли ше на от 
вся как ва зре лищ ност – до ри сце на та из г леж да ка то ед на ра бот на сре да, 
оба че ра бо тят с тях с впе чат ля ва ща вир ту оз ност, из мам на ле ко та, удо вол-
ст вие и не из мен но чув ст во за хумор. То се раз вих ря в „Пи е са за кра ва та“, 
в ко е то съ ща та струк ту ра, за е ма на от Кейдж, се при ла га вър ху не що ка то 
нон сенс иди лич на пи еска за ня кол ко кра ви-играчки. Тук обек ти, дви же-
ние, звук са на пъл но пъл ноправ ни, вза им но за ме ня е ми, в суб вер сив но 
от но ше ние към ези ка, обе ди не ни един ст ве но от стро га струк тура. Тя ся-
каш про ти во ре чи на от во ре ния под ход към сце нич на та си ту а ция и към 
пуб ли ка та, с ко я то из пъл ни те ли те се на ми рат в непре къс на то об щу ване. 
Драма тур ги я та на пред став ле ни е то, под чи не на на пре циз но из гра де ни 
ком по зи ци он ни прин ци пи, ко и то да ват прост ран ст во и за сво бо да та и 
слу чай ност та, на соч ва, сен си би ли зи ра вни ма ни е то на зри те ли те към 
въз при е ма не изоб що на струк тур ни мо де ли. В сво е то съз на ние и лич ни 
ин тер пре та ции все ки има сво бо да та да ги пре не се от микро кос мо са на 
пред став ле ни е то на ед но макро ни во, на ни во ор га ни зи ра ност на соб-
ст ве ни те въз при я тия, на от но ше ни я та меж ду не ща та и све та око ло нас.

В ек с пе ри мен тал на та опе ра „Опер вил“ на Иво Дим чев (2015) дра ма тур-
ги я та ка то реф лек сив на прак ти ка се про я вя ва най-ве че ка то ра ди кал на 
(в сми съл на край на чиста фор ма) „ра бо та“ с дейст ве ни и съ би тий ни 
струк ту ри, от ко и то е съста ве на хо ре огра фи я та на то ва не о би чай но (как то 
е оби чай но за ав то ра му) пред став ле ние. В не го из вест ни ят пър фор мър 
пре веж да опер ния жанр на соб ст вен език за ед но с мла ди те пев ци Пла ме-
на Гир ги но ва и Ни ко лай Вой нов съв мест но с му зи кан та Сте фан Христов. 
За Иво Дим чев пе е не то ви на ги е би ло фи зи ческо съ би тие, ко е то той тук 
ор кест ри ра на ня кол ко гла са и в по-ком п ле к с на мре жа от от но ше ния, в 
срав не ние с пред ход ни те си спек так ли, в ко и то во кал на та ек с пре сия и 
му зи кал ност та съ що са има ли съ щест ве но място. Драма тур ги я та про ти-
ча от но во на ня кол ко, ся каш изо ли ра ни ед но от дру го и в хо ри зон тал ни 
от но ше ния по меж ду си ни ва – дейст ве ност, во кал ност, текст, об раз ност, 
въз при ятия. Трима та из пъл ни те ли съз да ват сюр ре а листич на по ре ди ца от 
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жи ви кар ти ни, в ко и то пре ми на ват през раз лич ни състо я ния и кон фи гу-
рации. Техни те во кал ни им про ви за ции вър ху кла си ческа и съв ре мен на 
му зи ка ка то че ня мат ни що об що с дейст ви я та, ко и то из вър ш ват, и съ че-
та ват в се бе си зву ци от вся ка къв по ря дък – от ма ни е ра на кла си ческо то 
опер но пе е не на не раз би ра ем език, през раз но род ни зву ци ка то смях, 
из мис ле на реч, до му че не, игра с вдиш ва не и из диш ва не и т. н. Успо-
ред но на то ва през ця ло то вре ме на екран в дъ но то на сце на та те че из-
не над ва що кон кре тен, ед нов ре мен но про во ка ти вен и из по ве ден текст 
ка то по ток на съз на ни е то на ав тора. Спек та къ лът ори ги нал но съ че та ва 
и пре об ръ ща в се бе си сред ст ва от опе ра та, те а тъ ра, хо ре огра фи я та и 
пър фор ман са, без да гра ди сю жет и на ра тив на дра ма тур гия. В ат мос фе-
ра та, ко я то из граж да, той иро нич но препра ща към ville-жан ра, ука зан 
и в заг ла ви е то, как то точ но раз поз на ва Ми ра То до ро ва: в то ва „град че 
на опе ра та“ (operville) ца ри „при вид но про вин ци ал но спо койст вие и 
ни щос луч ва не, ко е то се про пук ва, за да зей нат из дай ни чески про це пи 
в нор мал ност та…“32 Пози те, ко и то из пъл ни те ли те за е мат в жи ви те кар-
ти ни меж ду дви же ние, ста тич ност и ме ха нич ни жесто ве, про из веж дат 
сюр ре а листич на та и ек с це сив на об раз ност. Тя съз да ва алю зии за сце ни 
от ня ка къв ри ту ал, жер т вопри на ся не, ек ст рем на тра ги ческа от да де ност, 
об ре че ност и по доб ни край ни състо я ния, ко и то през ези ка и кон вен ци-
и те на пър фор ман са пре веж дат дра ма ти ческия па тос на опе рата. Спек-
та къ лът гра ди ед на енер ге тич на дра ма тур гия на съ би тий ни струк тури.

Ек с п ли цит ни ят под ход към дра ма тур ги я та ка то реф лек сив на и кри ти ческа 
прак ти ка мо же да се от крие и сред дру ги пред став ле ния от фести вал на-
та програ ма от пос лед ни те го ди ни, ка то напри мер „Balkan Dance Reality 
Show“ (2015) – ко ла бо ра ти вен про ект меж ду бъл гар ски те ар тисти Ви ли 
Пра гер и Ива Све ща ро ва, хър ват ска та та н цьор ка Со ня Преград и Ро зе 
Бе ер ман от Гер ма ния и др.

В из бо ра си на пред став ле ния и от све та на тан ца Меж ду на род ни ят те-
ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ не са мо за я вя ва сво е то място сред 
во де щи те фо ру ми в бал кан ския ре ги он и Ев ро па, но и пре да ва не го ви те 
про во ка ции, ка то от к люч ва енер гии за от ва ря не на но ви пер с пек ти ви 
и на чи ни на мис ле не за танц в ло ка лен кон текст. Оста ва ме в очак ва не 
и на ид ните.
32  Ми ра То до ро ва пред ста вя „Опер вил“ на www.ndk.bg/event/premiera-na-

eksperimentalnata-opera-operville-ot-ivo-dimchev-1904-1 (пос лед но по се ще-
ние: 5.11.2017).
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