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ДРАМАТУРГИЯТА ВЪВ ФЕНОМЕНА НА САТЕЛИТНИТЕ 
ПРОЖЕКЦИИ НА ТЕАТРАЛНИ СПЕКТАКЛИ

ИЛ КО ГАНЕВ

Са те лит ни те про жек ции, ко и то все по ве че ком па нии за поч ват да ре а ли-
зи рат, пред став ля ват без с по рен со ци а лен фе но мен – микс меж ду те а тър, 
ки но и те ле ви зия, сре ща на но ви те ди ги тал ни тех но ло гии с пред став-
ле ни ето. Колко то и прив ле ка тел но да зву чи оба че, съ щест ву ва из вестен 
сблъ сък на тра ди ци он но то и ино ва ци я та, не що ка то сблъ сък на по ко-
ле ни я та, в кой то по бе ди те лят ра но или къс но се прев ръ ща в по беден.

Още през 2009 г. Крал ски ят на ци о на лен те а тър в Лон дон пла ни ра поч-
ти ре во лю ци о нен про ект за дости га не до но ви пуб ли ки чрез из лъч ва не 
на пред став ле ние от сце на та на те а тъ ра в над 200 кина. Първа та та ка ва 
про жек ция с мар ка та „NT Live“ се случ ва през юни съ ща та го ди на и е на 
сът во ре ния по тек ста на Жан Ра син спек та къл „Фед ра“ с ре жи сьор Ни-
къ лъс Хайт нър и с участи е то на ки но ле ген да та Хе лън Мирън. Проек тът 
дости га до ау ди то рия от над 50 000 ду ши са мо за ед но из лъч ва не, ко е то 
е по ве че от пуб ли ка та на кон крет ния спек та къл за це лия те ат ра лен се зон. 
На офи ци ал ния сайт на про ек та „NT Live“ се раз кри ва, че са мо за пър ви те 
пет го ди ни от стар ти ра не то на ини ци а ти ва та из лъч ва ни я та дости гат до 
над 5.5 ми ли о на зри те ли в по ве че от 2000 ки но за ли по света.

Три го ди ни по-къс но, от но во през юни, но 2012 г., в програ ма та на Меж-
ду на род ния те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ се по я вя ва и пър ва та 
про жек ция на NT Live. Прос ло ву ти ят „Фран кен щайн“ на ре жи сьо ра Да ни 
Бойл бук вал но от ва ря но ва стра ни ца в исто ри я та на те ат рал на та ефек т-
ност и пре на ся не то ѝ вър ху екрана. Освен зре ли ще „Фран кен щайн“ е и 
фи ло со фия и ед на от най-бляска ви те ин тер пре та ции вър ху ли те ра тур но то 
про из ве де ние, спек та къл с из к лю чи тел но ви со ка ху до жест ве на стой ност. 
Пред став ле ни е то но си огром на пол за и за все още на би ра щия то га ва 
по пу ляр ност ак тьор Бе не дикт Към бърбач. Някол ко го ди ни след „Фран-
кен щайн“ той ще се пре въп лъ ти в ро ля та на Хам лет в хи то вия спек та къл 
на Лин д зи Тър нър в Бар би кан цен тър и ще достиг не ре кор д на та зри тел-
ска ау ди то рия от над 750 хи ля ди души.



142

Ин тер пре та ци я та на Да ни Бойл вър ху „Фран кен щайн“ раз чи та на свръх-
мощ на сце нич на тех ни ка и ме ха ни за ция, дости гай ки вир ту оз ност във 
ви зу ал на та сре да и вли я ей ки по един доста съв ре ме нен на чин на зри-
теля. Съвсем яс ни са и пос ла ни я та, из ве де ни от тек ста на Ме ри Ше ли 
при дра ма ти за ци я та на Ник Ди ър – кон ф лик тът на ту ра – кул ту ра, жи во-
тин ска та чо веш ка при ро да, ро ди тел ска та неб реж ност и раж да не то на 
лъ жа та, с ко я то ни кое дру го съ щест во на зе мя та, с из к лю че ние на чо ве ка, 
не си служи. Реше ни е то два ма та во де щи ак тьо ри (Бе не дикт Към бър-
бач и Джон Лий Ми лър) да си раз ме нят ро ли те на Съз да ни е то и на д-р 
Фран кен щайн в раз лич ни те пред став ле ния да леч не е са мо ре жи сьор ски 
при йом, но и го ля мо ак тьор ско пре диз ви ка тел ст во. С пред ста вя не то на 
то зи спек та къл фести вал на та програ ма на „Вар нен ско ля то“ раз ши ри 
своя про фил и поста ви на ча ло то на се рия от са те лит ни про жек ции в 
мо ду ла „Па ра лел на програма“.
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 „Фран кен щайн“ – 

Н. Ди ър, реж. Д. Бойл, 
Крал ски на ци о на лен 
те а тър – Лон дон, 
Обе ди не но крал ст во, 2011
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В след ва ща та про жек ция в рам ки те на фести ва ла (2014) в един общ 
сце ни чен про ект се сре щат Шек с пир, ре жи сьо рът – но си тел на „Оскар“, 
„Зла тен гло бус“ и „БАФ ТА“ – Сам Мен дес, и го ле ми ят Сай мън Ръ сел Бийл 
в ро ля та на обе зу ме лия Лир. „Крал Лир“ е опре де ля на от бри тан ски те 
кри ти ци ка то су пер ус пеш на про дук ция, ра ди кал на в ре жи сьор ския 
про чит, епич на и но ва торска. За да бъ де пре съз да ден на екран то зи 
ма ща бен сце ни чен раз каз, от но во са ан га жи ра ни ар мия от про фе си о-
на листи в ки но то, вла де е щи до съ вър шен ст во съв ре мен ни те тех ни ки на 
сни мач ни те про цеси. Първа и ос нов на цел на бро уд каст1 еки пи те на те зи 
про дук ции, съста ве ни как то от ки нос пе ци а листи, та ка и от те ат ра ли, е 
да обе ди нят уси лия, за да ус пе ят да при да дат на зри те ли те най-точ но, 
най-ав тен тич но оно ва, ко е то се случ ва на сце на та и на при съст ва щи те 
на жи во в за лата.

От съ дър жа тел на глед на точ ка в „Крал Лир“ се об ръ ща вни ма ние на те ма-
та за по ли ти ка та, мрач на та стра на на власт та, раз па да що то се се мейст во, 
ко е то пре ли ва ка то мо ти ви и в „Хам лет“, а об що ва лид ни те им пос ла ния 
ги прев ръ щат в спек так ли, ко и то са иде а лен шаб лон за раз про ст р а не ние 
сред по-ши ро ка ау ди то рия чрез сред ст ва та на са те лит ни те из лъч вания.

За по ве че то от те зи спек так ли мо же да се твър ди, че са мощ ни, зре лищ ни 
и нес рав ни мо ви зу ал ни. В спек та къ ла „Крал Лир“ оба че при съст ва ви ди-
ма сим би о за меж ду ма щаб но то въз дейст вие и чув ст во за ин тим ност, за 
де тайл ност, за ре жи сьор ски под ход, кой то не е зат во рен в ин те лек ту ал на 
кон цеп ту ал ност и не пре ек с по ни ра ак тьор ския тем пе ра мент, а пре веж-
да на дне шен език на пи са но то от Шек спир. Добре поз на то то на ча ло на 
пи е са та, в ко е то вла де те лят раз де ля сво е то цар ст во, е пре съз да де но не 
ка то при щяв ка на „лу дия крал“, а ка то огром на пуб лич на це ре мо ния, 
ръ ко во де на от во е нен дик татор.

Осъв ре ме ня ва не то на дра ма тур гич на та ос но ва е хват ка, ко я то при съст ва 
в поч ти всич ки ин тер пре та ции на го ле ми те, доб ре поз на ти тек сто ве по 
ев ро пейски те сце ни, ко е то е ви ди мо и през са те лит ни те про жек ции – как-
то в те ат рал ни те поста нов ки, та ка и в опе рите. Търсе не то на па ра док си, 
ук ло нът към опо зи ци он ни на кла си ческа та дра ма тур гия ре жи сьор ски 
ре ше ния, съв ре мен ни те ак се со а ри, де тай ли по сце ногра фи я та и костю-

1  От англ. broadcast – из лъч вам, раз про ст р а нявам. Става въпрос за еки пи те, 
от го вор ни за зас не ма не то, ор га ни зи ра не то и про веж да не то на са те лит ни те 
из лъч ва ния на пред став ле ния на На ци о нал ния те а тър в Лон дон. – Б. р.
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ми те, по ця ла та ви зия, са са мо част от до ка за тел ст ва та за адап ти ра не то на 
го ле ми те тек сто ве към днеш ния чо век – чо ве кът, кой то не на вся ка це на 
ще прекра чи пра га на те ат рал на та сгра да, но би вля зъл в ки но то, за да 
гле да про жек ция на спек та къл, про я вя вай ки пър ви чен ин те рес към лю-
бим ак тьор или ре жи сьор. В „Хам лет“ напри мер дейст ви е то е пре не се но 
след сре да та на 20. век. На сце на та мно го от кри то се смес ват раз лич ни 
кул ту ри, те че ния в из куст ва та и пос лания. Бене дикт Към бър бач е обя-
вен от бри тан ска та пре са за „за ше ме тя ващ“ в ро ля та на дат ския принц, 
но за съ жа ле ние, поста нов ка та е обя ве на по-ско ро за сред на, ма кар и 
от зи ви те да са раз но по сочни. Сценич на та ди зай нер ка Ес Дев лин пък е 
упрек на та за съз да ва не то на „огра ничен“ Елси нор, а ос нов ни те ата ки 
към ре жи сьор ка та Лин д зи Тър нър са по от но ше ние на де кон ст рук ци я-
та на текста. Въпре ки кри ти ки те но ви ят Хам лет е аб со лю тен при мер за 
осъв ре ме ня ва не – той слу ша „Nature Boy“ на Нат Кинг Кол и но си те ниска 
на ле ген дар ния Дей вид Бо уи, а те зи и дру ги по доб ни де тай ли всъщ ност 
удосто ве ря ват прин ци па на нат руп ва не на кул тур ни те пластове. Съвсем 
очак ва но всъщ ност спек так ли те по тек сто ве на Шек с пир се прев ръ щат 
в най-из пол з ва ни те за раз про ст р а не ние чрез са те лит ни про жекции. 
По дан ни на Уи ки пе дия за осем се зо на на NT Live и над шей сет раз лич-
ни из лъ че ни по са те лит заг ла вия осем са на пред став ле ния по Шек спир.

Оста на ли те го ле ми дра ма тур гич ни тек сто ве, чи и то сце нич ни вер сии са 
про жек ти ра ни в рам ки те на пос лед ни те пет из да ния на МТФ „Вар нен ско 
ля то“, са: „За миш ки те и хо ра та“ от Дж. Стайн бек с ре жи сьор Ана Д. Ша-
пи ро, про дук ция на Лон гей кър Ти ъ тър, Бро ду ей – Ню Йорк; „Го ле ми ят 
въпрос“ от Том Сто пард с ре жи сьор Ни къ лъс Хайт нър, про дук ция на 
На ци о на лен те а тър – Лон дон; „Опас ни връз ки“ от Кристо фър Хам п тън 
по ро ма на на Дьо Лак ло с ре жи сьор Джо у зи Рурк, про дук ция на Те а тър 
Дон мар Уе ър ха ус, Лон дон; „Ама де ус“ по тек ста на Пи тър Ша фър с ре-
жи сьор Май къл Лон г хърст, про дук ция на те а тър „Оли вие“ – Лон дон; 
„Ни чия зе мя“ от Ха ролд Пин тър с ре жи сьор Шон Ма ти ас, про дук ция на 
Стю арт Том п сън и Playful Produc  ons.

Още пре ди да се по я ви пър ва та про жек ция на NT Live, Мет ро по ли тън опе-
ра в Ню Йорк поста вя на ча ло то на са те лит ни те из лъч ва ния през 2006 г. 
Първи те опи ти са тар ге ти ра ни ос нов но към зри те ли от САЩ, а след ка то 
ек с пе ри мен тът се оказ ва из к лю чи тел но ус пе шен, раз про ст р а не ни е то на 
из лъч ва ни я та дости га до над 3000 ки но са ло на по це лия свят. Опер ни те 
про жек ции в програ ма та фести ва ла стар ти рат през 2016 г., а до то зи 
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мо мент са из лъ че ни „Оте ло“ и „Тра ви а та“ от Вер ди, как то и „Ма дам 
Бъ тер ф лай“ от Пу чини.

В сво е то из с лед ва не „Са те лит ни те из лъч ва ния на спек так ли: как про ме нят 
те ат рал ния лан д шафт“ Нико лай Йор да нов твър ди, че за раз ли ка от те а тъ ра 
„в опе ра та му зи ка та и пе е не то са во де щи те ком по нен ти в спек та къ ла“2, 
ко е то на прак ти ка прев ръ ща дра ма тур ги я та или в слу чая либ ре та та на опе-
ри те в пе ри фе рен еле мент, за е мащ не тол ко ва во де що място в из бо ра на 
про ду цен ти те и на поста но въч ни те еки пи. „Мо же би за то ва опе ра та сре ща 
по-мал ко пси хо ло ги чески съпро ти ви да бъ де раз про ст р а ня ва на по то зи 
на чин и ней ни те пуб ли ки по пра ви ло са по-го ле ми“3, до пъл ва още Ни ко-
лай Йор данов. Ако се опи та ме да до ло вим пси хо ло ги ческо то въз дейст вие 
вър ху ау ди то ри я та, бих ме по пад на ли на един не съв сем непред ви дим 
па ра докс. От ед на стра на, са те лит ни те про жек ции са естест ве но раз ви тие 

2  Йор да нов, Н. Са те лит ни из лъч ва ния на спек так ли: как про ме нят те ат рал ния 
лан д шафт. – В: Из куст во вед ски че те ния 2016. С., 2017, 92.

3  Пак там.

Постер на про дук ци я та „Хам лет“ от У. Шек с пир, реж. Л. Тър нър, Со ня Фрийд ман 
Про дък шънс, 2015
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на сре ща та на те а тъ ра с ди ги тал ни те тех но логии. Чрез тях той дости га до 
огром ни ау ди то рии, ня кои от ко и то с по-ниски по ку па тел ни спо соб ности. 
Но от дру га стра на, це ли ят то зи съб лаз ни те лен про цес хвър ля из вест на сян-
ка вър ху до се гаш но то мис ле не за те а тъ ра. В из с лед ва не за NT Live око ло 15 
про цен та от за пи та ни те зри те ли от го ва рят, че са се по чув ст ва ли по-сил но 
емо ци о нал но свър за ни с из лъ че но то пред став ле ние спря мо из г ле да но то 
на жи во в те ат рал ния салон. Със си гур ност близ ки ят план вли яе и про ме ня 
усе ща не то, под сил ва въз при е ма не то, пра ви го по-емо ци о нал но, с ко е то 
бук вал но ан га жи ра вни ма ни е то на все ки зрител. Този ар гу мент оба че е 
доста тъч но ко мен ти ран и из с лед ван и със си гур ност то ва не е един ст ве-
но то „оръ жие“ на те ат рал ни те про жекции. Дейвид Са бел, кой то за веж да 
ди ги тал ния от дел на Крал ския на ци о на лен те а тър в Лон дон, на мек ва в 
свои ин тер вю та, че при пре об ра зу ва не то на жи во то из куст во в про це са 
на зас не ма не и из лъч ва не (ма кар и съ що на жи во), съв ре мен ни те тех но-
ло гии са спо соб ни да ма ни пу ли рат об ра за чрез за им ст ва не на три ко ве 
от мон та жа и пост про дук ци ята. Усъвър шен ст ва не то на ка ме ри те, ос вет-
ле ни е то и ця ла та апа ра ту ра в под виж ни те те ле ви зи он ни стан ции съз да ва 
не ве ро ят ни въз мож ности да се постиг нат съ вър ше ни цве то ви ко рек ции, 
за сил ва не на кон т раста, на яр кост та и на си те ност та на об ра зи те в из лъч-
ва ни те спек такли. Към всич ко то ва мо жем да при ба вим и по доб ре ни я та 
в ки но са ло ните. Кина та се над пре вар ват със сво и те зву ко ви систе ми, 
със съ ра унд ефек ти те в го во ри те ли те си, ко и то до раз ви ват усе ща не то за 
мно го из мер на зву ко ва ат мос фе ра, над ска ча ща в пъ ти ни во то на ре ал но то 
оз ву ча ва не в те а тъ ра, как то и то ва в при ро дата. Пречуп ва не то на кой то и 
да е на ли чен звук през систе ма та на ки но то е доб ро сред ст во за ка чест ве-
на ма ни пу ла ция на въз при я ти я та на зри теля. След ва ща та крач ка по пъ тя 
към „бла го род на та лъ жа“ е смя на та на сни мач ни пла но ве. С раз ви ти е то 
на сни мач ния про цес при са те лит ни те из лъч ва ния и с уве ли ча ва не то на 
броя на ка ме ри те при осъ щест вя ва не то на зас не ма не то еки пи те мо гат 
да си поз во лят все по ве че дви же ние на ка ме ра та, па но ра ми, фар то ве4, 
игра с ва ри о то5 и др. Всич ки те зи ефек ти се случ ват мис ле но в съз на ни е то 
на те ат рал ния зрител. Но за раз ли ка от не пос ред ст ве но то при съст вие и 
4  Фар то во дви же ние на ка ме ра та се на ри ча дви же ни е то, при ко е то сни мач ни ят 

апа рат сме ня място то си в раз лич ни по со ки и с раз лич на ско рост. Той след ва 
ин те ре са на ау ди то ри я та към дейст вието. – Б. р.

5 Ва рио (или още Zoom) – е тех ни ка на зас ни ма не, ко я то про ме ня фо кус на та 
дъл жи на на обек ти ва и съкра ща ва (напред) или уго ле мя ва (на зад) прост-
ран ст во то с дви же ни е то си в кадър. – Б. р.
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въз при е ма не на жи во, в за ла та в ки но то та зи ди на ми ка на дви же ни е то е 
пре доста ве на на го то во и по свой на чин огра ни ча ва фун к ци я та на въ об-
ра же ни е то ни. По съ щест во смя на та на пла но ве те се прев ръ ща в нов вид 
дра ма тур гия, а са ми ят акт пре въз хож да ос но ва та и фор ма та на тек ста и 
за да ва свои соб ст ве ни ко до ве и пра ви ла на въз при е мане. Сам по се бе си 
близ ки ят план ула вя ли це ва та ек с пре сия, ми ми ка та и жеста, де тай ли те 
в ак тьор ско то из пъл не ние, във ви зи я та, в костю мите. По то зи на чин от 
не що ка то бе зо би ден ефект близ ки ят план се прев ръ ща в се ри о зен дра-
ма тур ги чен нюанс.

Го ле ми ят спор око ло са те лит ни те про жек ции, кой то ре ди ца те ат рал ни 
из с ле до ва те ли во дят, е свър зан с иде я та, че мно го ка мер но то зас не ма не 
се опит ва да из мести ав тен тич но то усе ща не и пре жи вя ва не на те ат рал-
ния зри тел, а съ що та ка и да обез ли чи и бук вал но да за мести те ат рал ни 
ком па нии в мал ки те на се ле ни места, вли зай ки в пря ка и не рав ностой на 
кон ку рен ция с тях.

През 2014 г. BBC News пуб ли ку ва ре зул та ти те от про уч ва не то на све-
тов на та ор га ни за ция NESTA, твър дей ки, че ня ма дан ни за от ри ца тел но 
въз дейст вие на са те лит ни те про жек ции вър ху про даж би те на би ле ти 
за те а тър из вън Лондон. Според офи ци ал ни те ре зул та ти про уч ва не то е 
прос ле ди ло про даж ба та на 28 ми ли о на би ле та в над 54 те ат рал ни за ли и 
цен т ро ве за из куст во6. Въпре ки то ва кри ти ци те на NT Live са скеп тич ни и 
насто я ват, че про ве де ни те из с лед ва ния са не доста тъч ни, за да мо же да 
се съста ви съ щест ве но зак лю че ние. В те ле ви зи он ния биз нес напри мер 
по доб ни про уч ва ния мно го често би ват по ръч ва ни от са ми те про ду цен-
ти на те ле ви зи он ни про дук ции или би ват про ве де ни от свър за ни с тях 
пий пъл мет рич ни ком па нии7, ко е то до го лям сте пен опо ро ча ва иде я та 
за обек тив ност и бу ди съм не ние от нос но опо вестя ва ни те ре зул тати.

В сво я та ста тия „Да из лъч ваш или не? Или как про жек ци и те на спек-
так ли про ме нят те а тъ ра“8 Лин Гар д нър, во дещ те ат ра лен кри тик на 
бри тан ския вест ник „Гар ди ън“, спо де ля за ня кол ко непри ят ни слу чая, 

6  h  p://www.bbc.com/news/entertainment-arts-28001305 (пос лед но по се ще ние 
23.10.2017).

7  Пий пъл мет рия е тер мин, из пол з ван от ме дий ни те ек с пер ти, свър зан най-
често с из мер ва не то на зри тел ска та те ле ви зи он на ау ди тория. – Б. р.

8  Gardner, L. To beam or not to beam? How live broadcasts are changing theatre. – 
The Guardian, 6th May, 2015.
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в един от ко и то ло ка лен те а тър в Обе ди не но то крал ст во от ме ня своя 
поста нов ка по текст, по кой то в гра да е из лъ че на са те лит на про жек ция 
на На ци о нал ния те атър. Сама та Гар д нър не от ри ча пол зи те от раз ви ти-
е то на то зи нов фор мат, но апе ли ра да се па зи съ щи на та на те а тъ ра и 
не го ва та из на чал на форма.

Въпре ки раз сто я ни е то меж ду про жек ци я та и случ ва не то на спек та-
къ ла, въпре ки тех но ло гич на та илю зия, въпре ки лип са та на съ щин ска 
ко му ни ка ция меж ду пред став ле ни е то и зри те ли те, в за ла та на фи на ла 
на про жек ци и те пуб ли ка та все пак ръ коп ляска ка то в те а търа. По вся ка 
ве ро ят ност то ва е знак, че е ус пя ла да съпре жи вее те ат рал ния акт. За ра-
бо те щи те в сфе ра та на те а тъ ра, осо бе но за оне зи, ко и то са убе де ни, че 
всич ко, ко е то пра вят, е за пуб ли ка та, те зи пос лед ст вия се прев ръ щат в 
нов вид пре диз ви ка тел ства. Теат рал ни те ме ни джъ ри, как то и тех ни те 
еки пи ве че не мо гат да ра бо тят по оста ре ли пра вила. Необ хо ди мо е но во 
мис ле не при под на ся не то на ин фор ма ци я та, при про мо ти ра не то и раз-
про ст р а не ни е то на те ат рал ния про дукт, не об хо ди ма е но ва гра мот ност 
при ра бо та та с ви зи я та, ос вет ле ни е то, си ту и ра не то в прост ран ст во то, 
а съ що и съв сем нов под ход при ця лост на та поста но въч на кон цепция. 
Най-ве че е не об хо ди мо пъл но пре на пис ва не на схва ща не то ни за те а-
тър още от дра ма тур ги я та, та чак до ап ло дис мен ти те в ки но са ло ните.

Фе но ме нът на са те лит ни те про жек ции опре де ле но стъп ва вър ху го ле-
ми те дра ма тур гич ни тек сто ве и вър ху майсто р ск о то им осъ щест вя ва не 
от се ри оз ни поста но въч ни еки пи, но съ що та ка и оста вя го ле ми въпро си 
след се бе си – за бъ де ще то на те а тъ ра и за бъ де ще то на те ат рал на та пуб-
ли ка. В хо да на раз ви ти е то на то зи про цес ние все по ве че ще усе ща ме 
зна че ни е то на по ня ти е то „гло ба лен те а тър“ и все по ве че ще сме сви де-
те ли на прев ръ ща не то на из куст во то в бизнес. Всич ки те зи след ст вия 
не на вся ка це на тряб ва да бъ дат раз г леж да ни ка то не що от ри ца тел но, 
за що то от но ше ни я та с пуб ли ка та тряб ва да бъ дат под дър жа ни и има 
шанс са те лит ни те про жек ции да ока жат ефект вър ху раз ши ря ва не то на 
те ат рал на та пуб ли ка, ма кар и то ва да е все още не до ка зано.

ВИДОВЕ ДРАМАТУРГИИ


