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ОТ РЕДАКТОРИТЕ
Настоящата книжка помества доклади и дискусия от теоретична конференция в рамките на Международния театрален фестивал „Варненско
лято“ 2017. Участниците в нея са присъствали на повечето от 25-те издания на фестивала в различно качество – като негови организатори,
селекционери, наблюдатели.
Темата на конференцията, рефлектираща върху драматургичните тенденции в съвременния театър, представен в програмите на фестивала,
е интересна с предизвикателството за възможни разширения на понятието „драматургия“. Днес то вече обхваща не само написаните текстове
за театър, но и адаптациите за сцена, колажите, сценарните планове за
перформативни акции или импровизации, както и драматургиите, родени в хода на създаване на самите представления. Културната ситуация,
в която живеем, а и самата театрална практика ни предлагат мозайка от
различни видове драматургии, както и всевъзможни начини за техните
разгръщания на сцената. Днес сцената не просто изговаря, онагледява
или интерпретира текста за театър, но се превръща и в генератор на
нови драматургични идеи и подходи. Същностният въпрос сега е: какво
се случва с драматургията, позната ни от класическата и от модерната
епоха, във времето на постдраматичния театър? Може ли да говорим за
постдраматургия в многобройните перформативни, танцови и визуални
форми, които заливат съвременните сцени? А какво се случва с драматургичното наследство след този перформативен обрат, но също и след
дигиталния обрат в съвременната култура?
Публикуваните доклади и проведената дискусия се опитват да рефлектират върху някои аспекти на тези въпроси, а и на производни от тях,
представяйки гледната точка на своите автори. Те са част от дебата,
който българското театрознание провежда на различни теоретични и
дискусионни форуми, в различни формати и групи от участници. Международният театрален фестивал „Варненско лято“ е една от платформите
за поддържане на този теоретичен и критически дебат чрез ежегодни
конференции и семинари върху актуални теми и проблеми на театралното изкуство. В тази конференция основните участници са предимно
театроведи – преподаватели, изследователи и театрални критици, професионално свързани с двата основни центъра у нас, архивиращи и ана-

лизиращи театъра – катедра „Театрознание“ към НАТФИЗ „Кр. Сарафов“
и сектор „Театър“ към Института за изследване на изкуствата към БАН.
Издаването на книжката от конференцията е съвместна инициатива
на фестивала с фондация „Homo Ludens“. Това също е дългосрочно
сътрудничество, плод на което вече е публикуването на сборника „Театралната практика през първото десетилетиена XXI век“ (2012), както и
поместените в списание „Homo Ludens“ дискусии, проведени в рамките
на фестивала: „В памет на едно поколение“ (бр. 16/2012), „Фестивалите:
културни индустрии и/или креативни пространства“ (бр. 17/2014), „Режисьорът в съвременния театър: традиции и промени“ (бр. 19/2017). Тези
публикации дават възможност повдигнатите въпроси и предложените
им отговори да достигнат до много по-широк кръг заинтересувани читатели, а и да останат като документирани събития във времето.

Камелия Николова
Николай Йорданов
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КАК ДА МИСЛИМ ПОНЯТИЕТО „ДРАМАТУРГИЯ“ ДНЕС?
НАБЛЮДЕНИЯ ПРЕЗ ФОКУСА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ
ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ „ВАРНЕНСКО ЛЯТО“
НИ КОЛАЙ ЙОРДАНОВ
Парадоксът днес е в това, че ние разбираме, че живеем във време на
мащабни социокултурни промени, но те са толкова бързи, че не можем
докрай да се изпълним с разбиране за тяхната същност. Подобна констатация важи и за това, което традиционно наричаме драматургия.
Понятието отдавна е напуснало тесните граници на драматургични творби, които захранват театралния репертоар, а обхваща много по-широк
спектър от употреби. Те, от своя страна, неизбежно се свързват с други
корелативни понятия, които най-често се отнасят до композицията,
действието или разказа. Но и те са се променили в съвременните сценични практики, понякога до неузнаваемост.
Образно казано, както класическата, така и модерната драматургия можем да оприличим на влакова композиция, която минава пред очите на
наблюдаващия (зрителя). В тази метафора се съдържа Аристотеловата
идея за цялост (начало, среда и край), като е загатната и динамиката на
действието, а преживяванията и мислите на хората вътре във влака, а и
на тези, които ги наблюдават отвън, дават ясна представа за протичащ
интензивен живот. Съдбовното или историческото събитие, т.е. намесата на съдбата или на историята в този акт едновременно на динамично
действие и на съзерцание, пък е връзката с живота и света в един онтологичен смисъл.
Но съвременният театър все повече се отказва от намесата на Съдбата
или на Историята, защото те напомнят за deus ex machina. Това означава, че дори модерната драма от Ибсен до Брехт вече ни изглежда като
изкуствено конструирана (което не означава, че не може да ни вълнува
дълбоко). Абсурдистите и най-вече Бекет прекратяват именно тези намеси на Съдбата и на Историята. След драмата на абсурда като че ли
винаги вече става дума за традиционна (обхващаща класическото, но и
модерното драматургично наследство) или за постабсурдистка драматургия. Да не говорим, че т. нар. от X.-Т. Леман постдраматичен театър
ни предлага една лавина от драматургични форми, които далеч не се
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задоволяват с тази историческа логика в развитието на драмата, защото отличителният белег на постдраматичния спектакъл според Леман
е перформативността, която не се извлича чрез интерпретация на написаната драма. „Същевременно новият текст за театър, който от своя
страна неизменно рефлектира върху собствената си организираност
като езиков конструкт, е вече не-драматичен текст за театър“1. Въведеният от Леман термин (1999)2, както и други сходни понятия изиграват
значителна роля за историзирането на един процес на откъсването на
театралната сцена както от класическата драматургична форма, така и от
модела на модерната драма. (Леман има съзнание за това, че наличието
на постдраматични форми не прекратява съществуването на драматичния театър; те съществуват едновременно, но драматичният театър се
превръща в синоним на мейнстрийм.) Затова днес ние осезателно чувстваме нуждата от ново понятие или по-точно от нови понятия, с които
да мислим за видовете драматургии, които ни предлагат съвременните
театрални практики.
Какво е достатъчно ясно от един бърз глобален обзор на настъпилите
промени? Първо, че понятието драматургия не се отнася единствено
само за материала, върху който е изграден театралният спектакъл (и
който материал съдържа a priori някаква драматургична матрица); днес
говорим вече и за „драматургия на представлението“. Това ново понятие,
което напоследък се налага, означава нещо повече от т. нар. „сценичен
разказ“, който се отнася до сценичната конкретизация и интерпретация
на драматургичния материал, стоящ в основата на театралния спектакъл. „Драматургия на представлението“ акцентира върху създаването
на значения и тяхната организация в хода на самия сценичен акт, а това
включва както полифоничността на различните знакови системи на сцената, така и вариативността при тяхното реконструиране като значения
и смисъл от зрителите.
Вторият общ извод, който можем да направим, е, че понятия, използващи
представката пост-, като например постдраматургия, постдраматургично
и т. н., могат да ни дадат добра представа за един исторически процес, но
предполагат опасността да „сплескат“ различията на конкретните прак1

2

Леман, X.-Т. Постдраматичният театър. Пролог. Превод А. Георгиева. – Homo
Ludens, 11, 2005, с. 68.
Lehmann, H.-T. Postdrama c Theatre. Routledge. UK, USA and Canada. 2006.
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тики, които се разгръщат пред очите ни. Както каза Патрис Павис като
специален гост на Международния театрален фестивал „Варненско лято“
през 2014 г., „Трудно е да обобщя различните предизвикателства, но едно
от основните… е да излезем от руслото на формализма и празнотата на
постдраматичното“3. Съмнявайки се, че понятието „постдраматургия“
няма просто да означи текстовете за театър, които функционират във
времето на постдраматичния театър, П. Павис предпочита да говори за
неодраматургия или за нови драматургии, чрез които обхваща различни
нови аспекти на драматургичното: devised theatre, постнаративна драматургия, перформативна драматургия, визуална драматургия, драматургия на танца, дори драматургия на актьора и драматургия на зрителя4.
Можем да кажем, че във всички тези аспекти, за които говори Павис, на
преден план излизат категории, свързани с протичането и траенето, а не
толкова тези, препращащи към постройката, конструкцията на това, което наричаме „драматургия“. С други думи, днес по-адекватни се оказват
времевите, отколкото конструктивните представи за драматургия. Както
признава един от ярките представители на постдраматичния театър
Тим Ечълс (който е сред създателите на спектакъла „Празна история“
на трупата Forced Entertainment, гостувала през 2013 г. на фестивала):
„Отне ни много години да разберем, че това, с което най-много си имаме работа е времето“5.
И още един тревожен въпрос: наистина ли изброяването на видовете драматургия, които предполагат различните водещи принципи на
изграждане на представлението, е достатъчно за тяхното разбиране?
Разбира се, осъзнаването им и техният анализ на метаемпирично ниво
е важен теоретичен принос. Но факт е също така, че всеки от тези подиференцирани етикети, като да речем, „перформативна драматургия“,
побира в себе си множество и твърде различни практики. Как да излезем
тогава от тази задънена улица, без да изпадаме в крайността, че драматургията днес може да бъде разбрана единствено и само на емпирично
3

4

5

Среща с Патрис Павис в рамките на 22-то издание на МТФ „Варненско лято“,
юни 2014. – Homo Ludens, 18, 2015, с. 92.
Павис, П. Нова драматургия. Превод от френски Михаил Байков. – Homo
Ludens, 18, 2015, с. 79–86.
Ечълс, Т. Работа с времето. Лекция-пърформанс, изнесена от него на конференцията „Европейската драматургия през 21. век“. Превод от английски
Атанас Игов. – Homo Ludens, 19, 2015, с. 194.
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ниво без възможности за обобщения и генерализации? Мисля, че категоричен отговор към днешна дата все още не е даден на този проблем
и това е едно от основните предизвикателства пред съвременното театрознание. Самият П. Павис формулира проблема по следния начин: „…
все още си служим с инструментите за анализ на представленията, при
които е основна фигурата на режисьора, който организира всичко. Но вече не съществува идеята за драматургичен анализ, при който всичко се
навързва. Имаме една фрагментирана Вселена“6. Всъщност това, което
сме направили досега в областта на драматургичния анализ, е да заменим фигурата на драматурга – автор на текста (материала) за театър, с
фигурата на режисьора – автор на театралния спектакъл. Но виждаме как
пред очите ни се развиват както постдраматични, така и пострежисьорски
сценични форми и те изискват своите различни обяснения. На този етап
мисля, че е важно да се вгледаме в една или друга конкретна картина,
спокойно да вникнем в различните театрални феномени, които ни заобикалят, а обобщенията ще дойдат както винаги след време в хода на
историческото им осмисляне.
***
Такава конкретна картина за българския културен контекст представлява Международният театрален фестивал „Варненско лято“, събиращ в
най-голяма възможна степен локални, национални и интернационални
сценични практики през своето съществуване от четвърт век насам.
Още на първото издание на фестивала през 1993 г., което се състои само
от български спектакли, можем да видим една изключително пъстра
картина. Наред с реинтерпретациите на модерни пиеси, превърнали
се в съвременна класика („Васа Железнова“ от Горки, реж. Кр. Спасов;
„Приказки от Виенската гора“ от Шницлер, реж. Кр. Азарян; „Ужасните родители“ от Кокто, реж. В. Вихърова), се открояват и авторската
сценична адаптация („Грехът Куцар“ на Ив. Добчев и „Грехът Златил“
на М. Младенова от програмата на ТР „Сфумато“ „Йовков“; „Хамлет“
по Шекспир на Александър Морфов), и драматургията на импровизацията („Улицата“ на Теди Москов) или на колажа („Падането на Икар“
по Бергман и Радичков, реж. Ив. Добчев). Във фестивалния афиш на
6

Среща с Патрис Павис в рамките на 22-то издание на МТФ „Варненско лято“,
юни 2014. – Homo Ludens, 18, 2015, с. 95.
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първото му издание заедно с репертоарните избори на наложилите се
вече режисьорски имена се виждат и предпочитанията на най-младите режисьори по това време – на Иван Пантелеев „Чехов ревю. Пол и
копнеж в текстовете на Чехов“ – авторска адаптация-колаж, и „Войцек“
на Г. Бюхнер, реж. Г. Стоев, в който режисьорът е автор освен на постановъчното решение и на сценичния вариант, и на сценографията. Ясно
е, че тази репертоарна картина е зададена изцяло от режисьорските
търсения в началото на 90-те. Тогава именно режисьорите притежаваха амбицията, а и уменията, да създават драматургията на сценичното
произведение чрез свръхинтерпретации и адаптации на класически и
модерни текстове, но и чрез тяхното деконструиране, премонтиране и
колажиране, както и чрез втъкаване на собствени дискурсивни и игрови
елементи в тях. Като положителен резултат от тази режисьорска доминация можем да посочим както преоткриването на вече познати текстове
(Кр. Спасов например извади Горки от клишето на социалистическия
реализъм; М. Младенова и Ив. Добчев демонстрираха различния прочит
на един литературен текст чрез смяна на оптиката към персонажите и
събитията: Куцар вместо Албена, Златил вместо Боряна), така и лансирането на нови драматургични принципи (колажите, импровизациите
и т. н.). Отрицателните последствия от авторския режисьорски театър
можем да търсим в известното отдръпване от театралната сцена на пишещите литература, тъй като те се чувстваха донякъде пренебрегнати,
а и неподготвени, в тези процеси на трансформации.
Авторският режисьорски театър продължи да бъде доминираща тенденция и през следващите издания на фестивала. Разбира се, с излизането
от фазата на търсене на радикално нов сценичен език (процес, който
поприключи някъде към края на 90-те) българският театър постепенно се
върна към познати драматургични стереотипи. Затова във фестивалните
афиши наред с новите и дръзки сценични интерпретации на вече утвърдена драматургия (като „Януари“ от Радичков, реж. Ст. Камбарев; „Свекърва“ от Страшимиров, реж. Б. Богданов; „Хамлет“ по Шекспир, реж.
Л. Абаджиева и др.) могат да се видят и заглавия, които се връщат към
изпълнения с респект прочит на класиката („Вишнева градина“ от А.
П. Чехов, реж. Кр. Азарян; „Стела“ от Гьоте, реж. Н. Поляков; „Малкият
Ейолф“ от X. Ибсен, реж. Пл. Марков, и др.) или откриването на нови,
съвременни драматургични текстове („Частите на нощта“ от Г. Тенев, реж.
Я. Гърдев; „Апокалипсисът идва в 6 вечерта“ от Г. Господинов, реж.
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„Вишнева градина“ – А. П. Чехов, реж. К. Азарян, НТ „Иван Вазов“, 2009/2010

М. Младенова; „Монолози за вагината“ от Е. Енслър, реж. Г. Стоев и др.).
Най-интересните открития в този преди всичко режисьорски театър можем да видим в драматургията на самото представление, която се градеше върху търсените архетипни афекти в интензивния психофизически
сценичен живот (най-силно използвана в постановките на ТР „Сфумато“
или в последния спектакъл на Ст. Камбарев „Три сестри“ от Чехов), но
също и върху освободените потоци либидна енергия на сцената (например в моноспектаклите на М. Куркински; „Археология на сънуването“
по Ив. Вирипаев, реж. Г. Стоев; „Психоза 4:48“ от С. Кейн, реж. Д. Шпатова), както и върху усещанията и представите, създадени от движението
и физикалността („Бит“ на В. Вихърова; „Домът на Бернарда Алба“ по
Лорка, реж. Е. Панайотова; съвременният танц на Г. Борисова) или от
спецификата на игралното пространство (например креативният тандем
между режисьора Я. Гърдев и сценографа Н. Тороманов в „Бастард“ –
колаж от текстове, или „Марат/Сад“ от П. Вайс). Трябва да отбележим и
тенденцията, забелязваща се през последните години, в която силната
доминация на режисьора започва да се съвместява с тази на новооткрития, интересен сам по себе си драматургичен текст, който задава и
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основния драматургичен принцип на театралния спектакъл – такива са
например спектаклите „Пухеният“ от М. Макдона, реж. Я. Гърдев, „Козата, или коя е Силвия“ от Е. Олби, реж. Я. Гърдев, или трилогията на
Я. Борисова „Малка пиеса за детска стая“, „Приятнострашно“ и „Хората
от Оз“, реж. Г. Стоев.
През 2008 г. във фестивалната програма се обособява модулът Шоукейс,
който събира иновативни сценични форми, създадени от български
артисти. Въпреки че той включва и спектакли, изградени върху традиционна драматургия, като цяло материалът, който е в основата на тези
спектакли, е по-различен. Най-общо може да се каже, че това е театър,
в който спектакълът сам изобретява своята драматургична основа.
Съвременният танц, представен от тандема Виолета Витанова и Станислав Генадиев, продукциите на Дерида денс център и на други танцови
сдружения са добър пример за експресивно-образно въздействие върху зрителя, което разчита на потока от визуални образи (неординерни,
причудливи, понякога ексцесивни), родени от импулсите, жестовете и
движенията на тялото в едно абстрактно пространство. Отличаващи се
спектакли, изградени върху подобна танцово-визуална драматургия,
родена в хода на самото създаване на спектакъла, са например „Void“
(концепция М. Йорданов, хореография и изпълнение В. Витанова и Ст. Генадиев) или танц-инсталацията „Hack“ (режисьор и хореограф Ж. Желязков, изпълнение П. Мукова). Това са камерни и сравнително кратки
сценични форми, хибрид между перформативни и танцови практики.
Драматургията им е силно подчинена на някакъв основен телесно-пространствен образ(и) и на водеща идея/и за движение. В известен смисъл
тяхната относително кратка времева продължителност е предопределена
от невъзможността драматургията им да се развие отвъд телесно-пространствено-движенческата конкретизация на водещите образи и идеи.
Този вид драматургия, разбира се, не наподобява конструкцията на
разказа, а се родее по-скоро с музикалната композиция или поетичната
творба, която разчита на потоците от асоциации, усещания и алюзии.
В най-чист вид т.нар. „перформативна драматургия“ може да се види
в работата на Иво Димчев, представян в програмите на шоукейса с няколко свои спектакъла: „Som Faves“, „I-on“, „Опервил“ и „Songs from my
shows“. Движейки се между границите на физическия театър и вокалното
изкуство, И. Димчев всъщност е роден пърформър, търсещ тоталната
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изразност и постигащ сценично присъствие с много висока степен на
експресивност и интензитет. В този вид работа концептуалният елемент,
драматургията на представлението и самото изпълнение трудно могат да
бъдат разделени; те се преплитат в една тотална артистична изразност,
която се нуждае от сцена, за да се реализира пред публика. Спектаклите, които създава И. Димчев, демонстрират силно индивидуален стил
и са чист пример за свързването на автор, постановчик и пърформър
в една сценична фигура. Драматургията на неговите представления е
интуитивно изградена от експресивните реакции на неговото тяло и
глас; тя оставя впечатление, че е родена от инстинктивните импулси и
импровизациите на сцената, но в основата ѝ стои много ясно зададената
концептуална посока и стриктното времево размерване на игровите и
експресивните моменти.
Друга индивидуална фигура, която неколкократно присъства в програмите на шоукейса е визуалният артист Венелин Шурелов. Неговите проекти
„Man ex machinа“, „Zoom in“ и „Ротор“ са комбинация между инсталация
и пърформанс, обикновено вдъхновени от причудливи връзки между
човешкото тяло, механизмите и технологиите. В тези сценични форми
В. Шурелов се проявява като концептуален артист, който има потенциала да изгради и драматургията на перформативната акция и на инсталацията; той тръгва от една или друга визуална идея и постига нейната
креативна реализация в пространството, провокирайки неочаквана
събитийност около нея.
Съвременният танц, пърформансът и инсталацията се настаняват в полето, обозначавано като „театър“ през последните двайсетина години
в България. Обстоятелството, че повечето им заглавия са на английски
език, е симптоматично – то не просто загатва, че са прицелени в чуждоезична публика и към тези български зрители, които вече се чувстват
граждани на света, но и сигнализира, че техният художествен израз не
разчита на говоримия език. Разбира се, това са хибридни сценични форми, но освен че представляват теоретично предизвикателство сами по
себе си, поставят и въпроса за драматургията на всяко представление,
която има своята визуална, движенческа и перформативна специфика.
Би следвало да се открои и още един драматургичен принцип – този,
на който разчитат вербатим спектаклите на Неда Соколовска и нейната
трупа „Vox Populi“. „Яце форкаш“, „Невидими № 3“, „Але, хоп – по високо
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опъната тел“ и „Мир вам“ участват в различните издания на театралния
шоукейс. В случая с вербатим драматургията имаме работа с монтаж
на действително изречени думи от реални хора, интервюирани от създателите на спектаклите. Т.е. това е драматургия, която не продуцира
фикционална действителност, а иска да покаже проблемите на хората и
света такива, каквито са. Разбира се, винаги трябва да се има предвид,
че самият монтаж от реално изречени думи е също концептуален израз
на авторите на художественото произведение (красноречив пример е
ранното съветско кино, да не говорим за монтажа на документални кадри
при Дзига Вертов). В този смисъл трябва да видим както пределите, до
които в крайна сметка може да стигне този драматургичен подход, така
и субективната гледна точка на „монтажиста“, която винаги съществува
зад парчетата от показваните/цитираните обективни реалности.
Не бива да се пропуска и драматургията на сценичните демонстрации
на т.нар. works in progress. В това отношение най-силно се открояват
творческите ателиета на ТР „Сфумато“, показвани на фестивала и в
рамките на шоукейса, и в съпътстващата програма. Особеността на тази
драматургия е, че тя е същностно незавършена, фрагментирана между
отделните задачи, които са били поставени на участниците, и наподобява
по-скоро на компилация от откъси и миниатюри. Но в нея можем да видим как пулсират отделните части, от които е съставено цялото. В случая
теоретичният ми интерес е привлечен от драматургията на етюда, който
понякога е в основата на драматургията на цялото представление. В отделните миниатюри може да се види как е организирано действието
около едно събитие, как нараства интензитетът на присъствието, как се
концентрира енергията на изпълнителите и т.н., изобщо процеси, които
са извън диалога, фабулата или съспенса, върху които се гради традиционната драматургия.
Но безспорно най-големите драматургични предизвикателства идват от
чуждестранната продукция, показвана на фестивалните издания през
годините. Някои от чуждестранните спектакли демонстрират драматургични принципи, които можем да срещнем и при българските спектакли,
особено при тези, показвани в шоукейса, но при тях става въпрос често
не просто за по-високо художествено качество, а и за много по-силна
изобретателност и майсторство при създаването на драматургия на
представлението.
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Това е особено видно при съвременния танц. Още с превръщането
си в международен форум фестивалът „Варненско лято“ започна да
програмира танцови спектакли, канейки престижни трупи от Обединеното кралство, Швейцария, Испания и други страни. Запомнящи се
са гостуванията на спектакли на V-Tol Dance Company и Cando Co Dance
Company от Обединеното кралство, на швейцарската компания „Линга“,
на испанската „Сенза темпо“. Те показват различните лица на съвременния танц и същевременно на драматургията на съвременния танц.
Например спектакълът „И нищо друго освен истината“, хореограф Марк
Мърфи (V-Tol Dance Company) демонстрира как се хибридизира драматургията на движението и на визуалния образ чрез креативното използване на сценичното осветление, вписващо физическото присъствие на
танцьорите в светлинни инсталации; при това движенческата техника,
миксираща елементи от модерния танц, школата на Лабан и собствени
открития в полето на съвременния танц, респектира със своята виртуозност. В подобни спектакли не става дума просто за развитие на една
идея или образ чрез движение на телата в сценичното пространство,
а за създаването на автономен художествен свят със собствена логика
и ритъм на живеене, същевременно физически осезаем и конкретен.
Още по-красноречив пример за това е спектакълът на Cando Co Dance
Company, състоящ се от две части „Бързах в моята сцена на смъртта, за
да хвана твоето последно действие“ (хореограф Хайнер де Фрутос) и
„Летен загар“ (хореограф Дъг Елкинс), защото изпълнителите са хора
с физически увреждания, понякога доста тежки, без това да води до
какъвто и да било компромис с прецизността и красотата на танца.
В случая автономният свят, който гради спектакълът, е и крайно специфичен, защото използва деформациите на човешките тела и нарушените
способности за движение. В този смисъл драматургията на този танц
разчита на сблъсъка с традиционното разбиране за връзката на танца с
красивото и хармонично тяло, доказвайки тъкмо обратното: че танцът
на хората с увреждания също може да бъде хармоничен и красив. Този
своеобразен ефект на отчуждението, на остранностяването („остранението“ по В. Шкловски) спрямо обичайните предразсъдъци, е постигнат
в сценичната творба и тя води до цялостно преосмисляне на етиката ни
към Другия (а също и реално успя да вдъхнови хора в неравностойно
положение, видели представлението, да се обърнат към средствата
на изкуството, за да изразят себе си). Между многобройните танцови
участия на фестивала искам специално да отлича и спектакъла „Песен-
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„Бързах в моята сцена на
смъртта…“, хор. X. де Фрутос,
Танцова компания Cando Сo,
Обединеното кралство, 2000

Снимка архив

та на Маргарита“, хореограф и режисьор Инес Боса (компания „Сенза
темпо“), заради неговата драматургична структура. Спектакълът е опит
да се разкаже историята на испанските жени през XX век чрез езика на
танца, музиката, филмови и фотографски кадри, без да се изключват и
думите. Всъщност това е добър пример за голям исторически разказ, който се гради от парчета индивидуални съдби, при това личните истории
и историческите събития са сведени само до танцови етюди, фрагменти
от мелодии, отделни образи, запечатани върху лента, поднесени с една
особена поетичност, носталгия и болка. Би могло да се полемизира, че
„Песента на Маргарита“ може да си позволи подобен епичен разказ за
общността (макар и през перспективата само на жените), защото по същество представлява по-скоро танцов театър, използващ елементи от
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съвременния танц, а не е чиста проба съвременен танц, който по самата
си природа е твърде далеч от епичното. Въпреки това спектакли от подобен род ни дават разбирането, че съвременният танц също може да
продуцира исторически и социални наративи.
Театърът, който се занимава с чистата физикалност и кинетиката на тялото, в своя най-чист вид доведен почти до съвършенство, е представен на
фестивала чрез датската соло изпълнителка Кит Джонсън в спектакъла
„Ракообразно“. К. Джонсън идва от света на спорта и може би затова
притежава перфектно тренирано тяло, което се опитва не просто да
разчлени движението до най-малката му фаза, а да си „припомни“ архаични импулси, реакции, вибрации от еволюцията на видовете. Виждаме
подчертан минимализъм на сцената, който е силно експресивен. Драматургията на това представление е успяла да свърже в едно историята на
човешката еволюция и индивидуалния опит на човешкото тяло.
Стереоскопичните 3D танцови инсталации на Били Кауи – британски
хореограф, видеоартист и писател – демонстрират възможността за
миксиране на новите технологии с изкуството на живия танц. Неговата
„Стереоскопична трилогия“, показана в рамките на фестивал, се състои от
три части: „В плътта“ (прожекция върху пода), „Мечтание“ (прожекция на
тавана) и „Танго на самотата“ (прожекция на стена). Всяка видеоинсталация има собствена тема, а придвижването на зрителите в пространството
и заемането на подходяща позиция за наблюдение с 3D очила свързва
трите миниатюри в общ поток от образи, преживявания и асоциации.
Всъщност в случая става въпрос за няколко вида драматургии – тези, които са в основата на всяка от трите видеоминиатюри, но и драматургичното разгръщане на пространствата, където са прожекциите (то се прави
винаги отново съобразно мястото на случване), както и драматургията,
която си организира всеки един от зрителите, имащ възможността да
избира последователността на прожекциите, да пропуска някоя от тях
или да я гледа няколко пъти и т.н.
Тъкмо последните характеристики – разгръщането в пространството in
situ и свободата на зрителя да избира какво и как да гледа – ни отвеждат
към сценични форми, чиято драматургия е твърде своеобразна и изисква
различно разбиране както за нейната структура, така и за нейния автор.
Подобни предизвикателства ни отправят site specific пърформансите,
спектаклите променади, вариантите на immersive theatre. Неслучайно те-
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зи видове театър нямат още точните езикови еквиваленти на български,
защото са непознати доскоро явления. Но ролята на всеки международен
фестивал е да запознава своята публика с подобни практики. Относно
това кой е авторът на подобна драматургия – нека кажем, че почти винаги
става въпрос за колаборативен театър, в който всички артисти участват
в измислянето и изграждането ѝ, но също и притежателите/програматорите на пространствата, както, разбира се, и всеки от зрителите. А за
драматургичната ѝ структура най-общо можем да констатираме, че тя е
аморфна, флуидна, изцяло зависима от случването на представлението
в конкретната среда и публика.
Два много добри примера могат да бъдат дадени от програмите на
фестивала за спектакли-променади. Това са „Преобличания“ на компания „Irene K.“, Белгия и „Миграция на птиците“ на компания „Aphids“,
Австралия. „Преобличания“ предлага разходка на публиката между
няколко пространства, които се избират спрямо реалии в града – за
Варна това бяха евангелската методистка църква, три етажа от Градската художествена галерия, градинката между църквата и галерията.
Във всяко от тези пространства се случват пърформанси – вокални, танцови, улични, а всеки от зрителите, специално поканени или случайни
минувачи, се включва в променадата в зависимост от своето желание и
интерес. Докато „Миграция на птиците“ е нещо по-различно от витрина
от пърформанси – става въпрос за предварително проучване на местата,
където гнездят птиците в един град, а на публиката се предлага разходка по тези места, водена от създателите на променадата. Зрителите
са въоръжени с бинокли, които им дават друга зрителна перспектива,
и с аудиослушалки, за да слушат музика и подготвени текстове. Това
всъщност много наподобява обиколка на туристическа група, водена
от гид, а предварителното проучване на местата (направено с помощта
на местни орнитолози) и разчертаването на маршрута, както подготвената аудиопартитура, очертават драматургичната рамка на този спектакъл-променада. Но в крайна сметка всичко се свежда до самото му
случване, при което от съществено значение са уникалните реакции и
преживяванията на зрителите.
Една друга форма на театър спрямо мястото, при това театър, който
симулира реално протичащ живот, е т.нар. immersive theatre7. При него
7

Immerse – англ., потопявам, бивам погълнат.

ФЕСТИВАЛЪТ: ВИТРИНА НА ДРАМАТУРГИИ

© Фотограф SIGNA

22

„Черноморският оракул“, концепция: С. Сьоренсен, А. Кьостлер, SIGNA, Дания,
2008

публиката в по-голяма или по-малка степен се потапя в действието, което
се развива пред очите ѝ. Присъствието на датската трупа „Signa“ на едно
от фестивалните издания със спектакъла „Черноморският оракул“ показа
по интересен начин какво представлява този вид театър. Преди всичко
става въпрос за поредица от симулации – първо публичното разгласяване
информира, че в града са дошли последователи на ясновидка, обвита с
тайнственост, но чиято биография всъщност е изцяло измислена; после
зрителите могат да посетят къщата (предварително пригодено за целта
читалище), където са се настанали нейните последователи, и да станат
свидетели на техните игри, при които те постоянно променят идентичността си. По същество става въпрос за микс между театрална инсталация
и т.нар. durational performance8 (с продължителност във Варна 57 часа,
а в Берлин например цели 200 часа), в която/който зрителите имат възможността да „влязат“ в буквалния смисъл на тази дума, преживявайки
като посетители живота в къщата, който е изпълнен с минисюжети, изненадващи случки и ексцесивни емоции. Следователно става въпрос за
8

Dura onal performance – представления с голяма продължителност.
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сложно конструирана драматургия, която включва множество истории от
жанровете на тайнственото, фантастичното, приключенското, ужасите и
др., които трябва да бъдат съчленени в хода на симулацията на реален
живот в продължение на много часове, при това съобразявайки се със
спецификата на пространството и реакциите на зрителите.
Има още много примери как Международният театрален фестивал „Варненско лято“ е демонстрирал нови видове драматургии и театрални
форми през всичките години на своето съществуване. В това отношение
могат да се цитират и интерактивната пърформанс-инсталация „Кутията“
на норвежката трупа „Дийп блу“, и театралният концерт със странните
машини за звуци на швейцарската компания „Дрифт“, и въздушният акробатичен танц за сцена „Пронизани“ на британската трупа „Моментъри
фюжън“ или върху фасадата на театралната сграда на италианската трупа
„Ил посто“ и още много други. Всички те ни показват как драматургията
на представлението, изоставило традиционната матрица „пиеса – сцена – актьор-персонаж – репрезентация пред зрителя“, открива неочаквани източници на смисли, спонтанни реакции на участващи и гледащи,
нови пространствено-времеви измерения. Текстът за театър, който сам
по себе си винаги задава една хипотеза за сценична композиция, е заменен от сценария или дори само от замисъла за артистичния пърформанс; вместо преобразяващия се в различни персонажи актьор виждаме
изпълнител (агент на действието), който може да бъде и самият зрител;
от сцената като архитектурно обособено място в градското и социалното
пространство остава само абстрактният ѝ принцип, понякога даже и той
умело мистифициран: да гледаш и да бъдеш гледан; репрезентацията е
станала всъщност презентация или симулация на нехудожествена действителност, на реално случващи се събития тук и сега.
Откритията на фестивала не се свеждат само до сравнително непознати
или отскоро познати за българския театър посоки на драматургично изграждане. Би следвало да се подчертаят и онези драматургични ходове,
демонстрирани в поканените от чужбина спектакли, които, оставайки
в традиционното пространство на театъра, разширяват разбирането за
драматургия на представлението. Естествено, всяка фестивална селекция
е прицелена към иновативни спектакли, които демонстрират както неочаквани реинтерпретации на позната драматургия, така и нови драматургични открития. В този смисъл почти всеки един от поканените чужди
спектакли в основната фестивална програма отговаря на този критерий.
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В случая бих искал да откроя не непременно най-силно въздействалите върху публиката спектакли (макар в повечето случаи това да е точно
така), а най-ярките примери за различни посоки в драматургичното
изграждане на представленията.
Потокът от образи, който сякаш е роден от сънуването на един или друг
текст (по-точно на въобразените в него живот и свят) можем да видим
най-ярко в спектаклите на Андрий Жолдак „Хамлет. Сънища“ и на Силвиу
Пуркарете „Бурята“ и „Дванайста нощ“. По случайност или не, и трите
постановки на двамата режисьори са върху текстове на Шекспир. Спектакълът на Жолдак е изграден чрез монтаж от визуални и музикални фрагменти, организирани около основните ситуации/сцени в Шекспировия
„Хамлет“. Сценичните образи не илюстрират и не интерпретират мотиви
от текста, а сякаш са родени от неговото преживяване насън – те са причудливи, произволни, донякъде хаотични и живеят свой собствен живот.
Това е възможно най-субективният прочит на Шекспировия текст-емблема, който е редуциран до свръхобрази – съноподобни, фантастични,
понякога хипнотизиращи, понякога кошмарни. Драматургията на този
спектакъл ги свързва в един общ, макар и насечен от мимолетни паузи
поток от живи картини и музикални мотиви чрез техниките на филмовия
монтаж, на видео- и музикалния клип. Докато поканените два спектакъла
на Пуркарете „Дванайста нощ“ и „Бурята“, който също работи като Жолдак със сюрреалистична образност, показват не толкова сънуваните от
творческото (под)съзнание на режисьора натрапчиви образи от текста,
колкото възможностите да видим двата свята при Шекспир, слети в едно
цяло – този на реалните човешки измерения и този на въображаемата
действителност, родена от фантазията, играта, еротичното желание. Това
е театър, изграден върху класически драматургичен текст, превърнат в
приказна феерия, едновременно смешна, тъжна и абсурдна, при която
хипернатурализмът на сцената може да съжителства със символиката
и еротиката на съня. Театралният изследовател и критик Камелия Николова осмисля „Дванайста нощ“ на Пуркарете в контекста на цялостната картина на световния театър в края на 20. и началото на 21. век:
„Спектакълът на Пуркарете продължава традицията на мощния концептуален режисьорски театър, боравещ с цялото сценично пространство
като с магическа реалност, създавана и управлявана от неизтощимата
фантазия на постановчика. Целта на изградената от него съноподобна
действителност, населена със сюрреалистични кошмари, романтични ви-
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дения и препускаща самоирония, е да наложи на публиката един силно
въздействащ и категоричен прочит на текста“9. А германската театрална
критичка, гост на фестивала – Дорте Лена Айлерс, пише в своя обзор за
втория спектакъл на Пуркарете в сп. „Театер дер Цайт“: „Но също и Силвиу
Пуркарете, най-големият театрален маг на Румъния, допринася за това
с вихрената образност на своята „Буря“ по Шекспир. За него Просперо е
творчески съзидателният човек, чиято фантазия създава светове, които
са още по-непостоянни, вихрени, неповторими“10.
Както сънят, така и потокът на съзнанието са били винаги предизвикателство как да бъдат пресъздадени на сцената. Пипо Делбоно и неговият
спектакъл „Орхидеи“ ни показват как и двата принципа могат да бъдат
използвани, за да се създаде драматургия на представлението. Делбоно – автор, режисьор и изпълнител едновременно – ни разкрива една
дълбоко лична история, изпълнена с много печал по загубата на неговата
майка; той прави това пред зрителите чрез разтърсващ монолог, обрамчващ хорови, танцови и игрови визуализации на сцената, видеокадри с
медийна действителност, но и с поетични видения, резки обръщания с
въпроси апарт към зрителите, внезапни признания за негови екзистенциални страхове… Тази драматургия разчита едновременно на думите,
на образите, на движенията, на индивидуалното и груповото присъствие.
Тя успява да удържи в едно цяло потока на съзнанието, движещо се в
различни и неочаквани посоки, и мултимедийната презентация на заобикалящия ни свят.
Синтетизмът на сцената, който е бил винаги в основата на театралността, е може би най-ярко демонстриран в спектакъла на Йерней Лоренци
„Илиада“ по Омир. Това не е традиционна драматизация на великия
епос, нито е съкратена сценична версия на разказа за Троянската война.
Това е спектакъл, който едновременно реконструира актове на завоевание и унищожаване, извлечени като архетипни инстинкти, до които
води всяка война, и деконструира тяхната бруталност и жестокост чрез
Брехтова дистанция със зонгове, пародии и ирония, чрез хипернатура9

10

Николова, К. Варненско лято’2006. В: Театърът на границата на XX и XXI век.
С., 2007, с. 171.
Eilers, D.-L. Die Vermessung der Welt. Das Theaterfes val Varna Summer erkundet
den Globus und entdeckt die bedrohte Spezies Mensch. – Theater der Zeit (Berlin),
2012, № 12. (На български, в превод на А. Георгиева, текстът е публикуван
в сп. Homo Ludens, 2012, № 16, с. 57–60.)
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лизъм с жива плът и конвулсии на телата. Драматургията на този спектакъл сякаш се връща към синтеза на древногръцкия театър, в който
съжителстват думите, пеенето, играта, танцът, трансът и екзалтацията.
И Жолдак, и Пуркарете, и Пипо Делбоно, и Лоренци са продължители на
авторския режисьорски театър, който, независимо дали тръгва от (свръх)
интерпретация на класиката или от собствен текст и материал за сцената, винаги създава оригинална драматургия на представлението, чиято
поетика носи уникалния артистичен отпечатък на режисьора. В този
диапазон се движат и по-необичайните сценични интерпретации на познати текстове като например „Дориан Грей“ от О. Уайлд, реж. Б. Крафт,
хибрид между театрално представление и видеоарт инсталация, както
и авторските концептуални спектакли като този на Ромео Кастелучи за
образите на женското тяло „Хей, момиче“. Нека да кажем, че поначало
подобен род представления доминират фестивалните селекции на много
места в Европа. Добросъвестно поставеният текст за театър, дори при
майсторско актьорско изпълнение, костюмно и сценографско решение, е
по-скоро интересен за репертоарните театри, а не за фестивалите. Затова
е естествено да се открояват спектакли, родени от творческата фантазия
на артистичния лидер на представлението, в който режисьорът често е
иззел и функциите на драматург.
Международният театрален фестивал „Варненско лято“ е програмирал и пострежисьорски театър, разбира се. В това отношение могат да
се посочат и „Кино на живо“ на американските кинотворци Б. Грийн и
С. Грийн – микс между театър, музикален концерт и прожекция с анимации и документални кадри; и реконструкцията в елизабетински код на
Шекспировия „Хамлет“ от Лондонския театър „Глобус“ (може би в този
случай имаме по-скоро предрежисьорски театър); и антиутопията на
трупата Forced Entertainment „Празна история“, съчетаваща принципа на
радиотеатър на живо и анимационна видеопрожекция; и спектаклите
върху документален материал, както и много други.
Но дали става въпрос за режисьорски или за колаборативен театър, за
актьорско присъствие на живо или за хибрид между езиците на различни
изкуства и медии, общото е, че драматургията на представлението, а не
предварително написаният текст, имащ литературен и драматургичен
статус, задава основополагащия смисъл, образната система и структуриращите принципи на театралната творба. Съвременната драматургия,
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която е реализирана професионално на сцена, рядко е водещ критерий
в международните селекции на фестивала; „Традиционно“ от Дейвид
Грег, реж. Г. Ита, на британската трупа „Suspect Сulture“ или „Лучия се
пързаля по леда“ от Л. Черниаускайте и „Лавината“ от Т. Джудженоглу,
румънски продукции на режисьора Р. Африм, са наистина изключение
в това отношение. Програмните избори на фестивала, естествено, са
повлияни както от предпочитанията на публиката, така и от базисните
нагласи на съвременния български театър, в който интересните открития
продължават да идват от водещите режисьорски имена. Тези предпочитания и нагласи обаче са променлива величина и може би фестивалът
трябва да потърси повече възможности за показване и на съвременна
драматургия в международната си програма.
Въпреки че могат да бъдат констатирани и други липси в международните селекции (които, за разлика от българските, са пряко зависими и
от финансовите, и от техническите възможности за програмиране), театралният фестивал „Варненско лято“ ясно ни показва драматургичните и
постдраматургичните тенденции в съвременния театър. Зад търсенията
в различни посоки едно е пределно ясно: не съществува поетика на новите драматургии, защото те се раждат и умират на сцената, следвайки
траекториите на желанието, на предчувствието, на гнева или на примирението – извън законите на езика, на литературата, на театралните
традиции.
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ДРАМАТУРГИИ И ПОСТАНОВЪЧНИ ПОДХОДИ
НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ
„ВАРНЕНСКО ЛЯТО“.
НА ФОКУС: КЛАСИЧЕСКАТА ДРАМАТУРГИЯ
КА МЕЛИЯ НИ КОЛОВА
В афиша на Международния театрален фестивал „Варненско лято“ през
25-те години на неговото съществуване до днес може да бъде открито
цялото многообразие от различни видове драматургии, присъстващи в
съвременната сценична практика – от традиционните класически, модерни и съвременни пиеси през постдраматичните текстове за театър до
широкия спектър от драматургии, създадени в процеса на подготовката
на самото представление. От този огромен фонд спектакли и събития,
показани на форума, тук бих искала да откроя заглавията от класическата
драматургия и постановъчните подходи, чрез които те са се срещнали
с фестивалната публика. С други думи – бих искала да проследя чрез
какви актуални сценични прочити класическата драма е била избирана
и включвана в неговите основни селекции.
През изтеклите две и половина десетилетия в различните модули на
програмата на фестивала са показани 65 спектакъла върху класически
пиеси1. В респектиращия списък със заглавията на участвалите представления по класическа драматургия безспорното първенство очаквано принадлежи на Шекспир. Английският драматург присъства във
фестивалния афиш с 16 от пиесите си, доста от които са показани през
годините в различни сценични интерпретации, като общият брой постановки по текстовете му е 33, т.е. половината от всички представления
по класически материал. Също очаквано, най-много сред тях, както и
въобще сред селекционираните спектакли по класическа драматургия,
са представленията на/по „Хамлет“ – 7. Следват спектаклите върху античната трагедия (Софокъл и Еврипид) и Омировия епос („Илиада“) – общо
5, по текстовете на Гогол – 4, на Гьоте – 3, на Молиер и Мариво – по 2,
и Калдерон, Бокачо, Бен Джонсън, Расин, Шилер, Толстой, Пушкин и
1

Виж: Приложение в края на този текст: Спектакли по класически текстове
в програмата на Международния театрален фестивал „Варненско лято“
1993–2017.
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А. Островски присъстват с по една пиеса, в някои случаи показана в повече от една постановка.
Преди да коментирам основните постановъчни подходи към драматургичната класика в така описания богат афиш от спектакли върху нея,
бих искала накратко да припомня философията и етапите в развитието
на Международния театрален фестивал „Варненско лято“ специално
от гледна точка на присъствието на представления по класически текстове в него.
В художествената политика и изградената върху нея програмна стратегия
на фестивала ясно се открояват няколко основни намерения. От една
страна, той цели да среща публиката и хората, правещи театър в България, с постиженията и основните тенденции в европейското и световното
театрално изкуство. От друга – стремежът му е както да даде възможност българският театър да бъде огледан в контекста на съвременната
глобална сценична практика, така и ефективно да го включи в международния обмен и пазар на театрални артефакти. Важна цел на фестивала е и изграждането и утвърждаването му като средище за активен
междукултурен диалог. Тези програмни намерения особено отчетливо
могат да бъдат проследени в подбора на представления по класически
текстове, включвани в афиша му през годините. Тъй като драматургичната класика – доколкото представлява общ свод от теми, идеи, ценности,
схващания и въпроси за обществото и човешкото съществуване – осигурява „универсален театрален код“ (ако си послужим със заглавието на
една от значимите теоретични конференции2, провеждани ежегодно
в рамките на форума), то събирането на разнородни спектакли по нея
в рамките на едно издание или на цялостното развитие на фестивала
създава продуктивна възможност за съвместно оглеждане, разбиране
и дебат между различните театрални култури, личности, естетики, търсения и експерименти.
Първите четири издания на фестивала (от 1993 до 1996 г.), когато той
все още е само национален форум и целта му е да покаже най-доброто
2

„Класиката: универсалният театрален код“ – теоретична дискусия на театрални специалисти, журналисти и практици с акцент върху фестивалната
програма. Международен театрален фестивал „Варненско лято“ 8 юни 2006,
Варна. h p://viafest.org/varna/event/класиката-универсалният-театрален-к/
(последно посещение 17.09.2017).
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от българския театрален афиш, посочват като най-значимо постижение
и креативна посока в сценичното изкуство у нас ярката режисьорска
интерпретация и свръхинтерпретация на драматургичен текст. Сред
голямото количество спектакли, създадени в тази естетика, особено се
открояват представленията по модерната класика3 („Васа Железнова“ от
Горки на Красимир Спасов, Чеховите „Три сестри“ и „Вуйчо Ваньо“, съответно на Маргарита Младенова и на Иван Добчев, „Майката“ по Горки
на Стоян Камбарев и др.). Но добър професионализъм и любопитни
опити за съвременен прочит има и в някои от спектаклите по традиционната класическа драматургия. Отделен акцент тук внасят „Хамлет“ в
Първи частен театър „Ла страда“ и „Сън в лятна нощ“ в Народния театър на Александър Морфов, доколкото чрез тях в афиша на фестивала
е представена и появилата се от началото на 90-те години на 20. век
нова тенденция4 младото и най-младото тогава поколение режисьори
да поставят преимуществено класическите текстове, но все повече със
средствата на играта, цитирането и постмодерната ирония.
С превръщането на фестивала в международен форум през 1997 г.
настъпва значима промяна във философията на подбора на българските
и чуждите спектакли, която определящо отеква и в селекцията на представленията по класически текстове. При българската селекция първите
две издания се стремят да покажат преди всичко новите прояви, тенденции и посоки в българския театър, като открояват най-вече младите
режисьори и екипи, актуалните търсения и изобретателните находки в
областта на театралния език. В безусловни фаворити тук се превръщат
именно три спектакъла по емблематични класически заглавия – „Хамлет“ на Лилия Абаджиева, „Илирия“ (по текстове от „Дванайста нощ“ и
сонетите на Шекспир) на Галин Стоев и „Комедия от грешки“ на Димитър
Недков, които предлагат ярки постмодерни прочити на Шекспировите
текстове. В следващите издания до днес селекцията на българските спек3

4

Представленията върху т.нар. „модерна класика“ в афиша на фестивала не
са обект на този текст както поради ограничения му обем, така и защото се
нуждаят от отделно изследване.
Виж по-подробно: Николова, К. Българският театър след 1989 г.: реконструкции. – В: „Проблеми на изкуството“, София, 2009, № 4, 12–21; Йорданов,
Н. Свърши ли преходът за българския театър. – В: „Проблеми на изкуството“,
София, 2009, № 4, 8–11; Театралната практика в края на 90-те. (Колектив),
София, 1999 и др.
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„Хамлет. Сънища“
по У. Шекспир,
реж. Андрий Жолдак, ДТ
„Т. Шевченко“ – Харков,
Украйна & Charity
Producer’s Fund

такли вече се придържа към стратегията да показва основните тенденции в целия театрален спектър. Спектаклите по класическа драматургия
продължават да заемат важно място в нея. До средата на първото десетилетие на новия век се запазва акцентът върху постмодерната интерпретация на класиката – в „Страданията на младия Вертер“ и „Ромео и
Жулиета“ на Лилия Абаджиева, в „Комедия на слугите“ на Теди Москов,
а през последните години доминират постановки на класически текстове от утвърдени режисьорски имена, направени в различни регистри на
ярката режисьорска интерпретация („Както ви харесва“ на Красимир
Спасов, „Ричард III“ на Пламен Марков), или перформативната естетика
след постмодерния колаж от цитати, където се открояват „Зимна приказка“ на Маргарита Младенова, „Игра на любов и случайност“ на Галин
Стоев, „Дон Жуан“ на Александър Морфов, „ОООО, Сънят на Гогол“ на
Маргарита Младенова и Иван Добчев,

Снимка архив
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Разгледана през призмата на показаните чужди спектакли по класическа
драматургия, международната програма на фестивала е особено богата и
разнообразна. В първите години след превръщането му в международен
форум през 1997 г. стремежът е (както и при селекцията на български
спектакли от този период) да бъдат представени преди всичко театрални идеи, практики и жанрове, непознати или малко разпространени в
България, но със силно присъствие в съвременното сценично изкуство.
Така международният афиш е доминиран от представления в областта
на съвременния танц и физическия театър. От края на 90-те, запазвайки
политиката си на представяне на добри образци на танцов, физически и
интердисциплинарен театър, фестивалът се насочва и към показване на
по-широка програма от чужди спектакли, чрез която както българският
театър, така и гостуващите представления да могат да огледат себе си
в контекста на основните посоки в съвременната сценична практика.
Важен акцент тук са копродукциите на български трупи и отделни артисти
с чужди формации, както и постановките на интересни млади български
режисьори в чужбина. Сред тях отново много силно впечатление оставят три спектакъла по класически текстове – „Антигона в Техноленд“ по
Софокъл в Македонския национален театър на Галин Стоев, „Бурята“ –
Шекспир в държавен театър – Адана, Турция, на Явор Гърдев и „Комедия на слугите“ на Теди Москов, копродукция на Театрален фестивал
„Авиньон“, Театър „Българска армия“ и театър „Ла страда“ – създадени
в естетиката на постмодерната интерпретация.
Друга водеща тенденция при разширяването на кръга от чужди спектакли във фестивалната програма в самия край на 90-те и първите години
на новия век е подборът на ярки реализации на класически и модерни
текстове от интересни чужди, също предимно млади режисьори. Тук отново ярък отзвук получават няколко от продукциите върху традиционната
драматургична класика и преди всичко въздействащият и оригинален
спектакъл на Андрий Жолдак „Хамлет. Сънища“, Театър „Тарас Шевченко“ – Харков, Украйна, както и „Медея“ от Еврипид на Никети Контури,
Национален театър – Атина, Гърция и „Тимон Атински“ на Вера Щурм,
„Бремер Шекспир Къмпани“, Германия.
Интензивното разширяване на програмата от чужди спектакли закономерно довежда до намерението тя да добие облика на сериозен международен фестивален форум. Стратегията на международната селекция
сега вече е да показва преди всичко най-добрите и представителни за
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движенията в европейския театър в момента на подбора сценични събития. Началото на тази нова стратегия и първата ѝ убедителната реализация е „Варненско лято“ 2006. Неговият много силен международен
афиш не само естествено потвърждава мястото му в групата на основните европейски фестивали тогава, но и среща българските театрали и
зрители с няколко от емблематичните имена и заглавия на сцената от
този период. Структурирането на програмата от чужди спектакли вече е
подчинено на идеята тя да покаже видове театър, отразяващ водещата
тенденция през първото десетилетие на 21. век – търсенето на пътища
един към друг, стремежа да разбираме и да бъдем разбирани в различни
култури и контексти. В нея са включени театрални жанрове, способни да
пресичат географските и духовните граници, да бъдат приемани от разнородни аудитории – представления по класически текстове, съвременен
танц, интердисциплинарни форми, съчетаващи мултимедия, театър на
средата и живо изпълнение, шоу, включващо пряк контакт със зрителите. От тях най-силно въздействие и широко одобрение предизвиква
линията на театъра, използваща класиката като универсална основа за
разбиране. Тя е очертана от „Дванайста нощ“ на световноизвестния румънски режисьор Силвиу Пуркарете и „репетиция. Хамлет“ на една от
най-провокативните и канени тогава трупи – бразилската „Компаня дос
Аторес“ с режисьор Енрике Диас.
Следващите издания на фестивала до днес продължават и разширяват
тази програмна стратегия. Техният международен афиш е изграден от
някои от най-интересните и успешни имена и заглавия, очертаващи
профила на съвременния европейски театър. Сред неговите най-силни
акценти отново са спектаклите по класическа драматургия, сред които
категорично се открояват „Илиада“ по Омир и „Буря“ от А. Островски на
Йерней Лоренци; „Ромео и Жулиета“ на Оскарас Коршуновас; „Андромаха“ на Деклан Донелан със C. I. C. T. / Театър „Буф дю Нор“ – Париж;
„Животът е сън“ на Галин Стоев в Театр де ла Плас в Лиеж; „Бурята“ на
Силвиу Пуркарете в Националния театър в Крайова; „Хамлет“ на Доминик Дромгул и Бил Бъкхърст в Шекспировия театър „Глобус“ в Лондон;
както и ярките моноспектакли „Шейлок“ на Гарет Армстронг и „Злодеите
на Шекспир“ на Стивън Бъркоф от Обединеното кралство, „Филоктет“ на
Димитър Гочев, Фолксбюне – Берлин, който за първи път се представя
и като изпълнител; и двата оригинални и много различни един от друг
съвременни прочита на „Дневникът на един луд“ на изключителните
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актьори Самуел Финци в „Дойчес театър“ и на Томаш Керештеш в Театър „Катона Йожеф“, Будапеща, съвместно с Асоциация Maszk (Сегед).
Заедно с тези емблематични за европейската сцена през последното
десетилетие спектакли по класически текстове, международната селекция включва и отделни екзотични и необичайни погледи5 към класиката
като интерактивния визуален пърформанс на Давид Еспиноса „Много
шум за нищо“ от Барселона или традиционната пекинска опера „Ужасената душа: Макбет“ по едноименната трагедия на Шекспир от Китай.
Със създаването през 2007 г. на платформата „Световен театър в София“,
която показва повечето от дотук изброените представителни за днешния театър личности и спектакли и в столицата, фестивалът приобщава
вече огромна част от българската публика и театрална общност. Съответно ярките съвременни прочити на емблематични класически пиеси,
включени в отделните му издания, достигат до една много по-широка
аудитория. През 2011 г. международният афиш е обогатен с още една
мащабна инициатива. Благодарение на партньорството между Британския съвет, Cinema City, платформата „Световен театър в София“ на МТФ
„Варненско лято“ и Столична община България се присъединява към
глобалния проект на Националния театър в Лондон NT Live („Na onal
Theatre Live“), започнал през 2009 г. и състоящ се в сателитно излъчване
на селектирани постановки от британската сцена в стотици киносалони
в различни страни по света едновременно с показването им пред лондонските зрители. Това е проект, който не просто сдобрява, но превръща
по смел и съвременен начин в истински съмишленици театъра, киното
и новите технологии, обичайно приемани за съперници. Благодарение
на тази програма класическият афиш6 на фестивала е обогатен с още
интересни и провокативни нови постановки върху традиционната драматургична класика, като централно място сред тях заема респектиращ
по обем и качество Шекспиров афиш („Хамлет“ на Доминик Дромгул и
Бил Бъкхърст в Шекспировия театър „Глобус“, Лондон, Обединено крал-

5

6

Виж по-подробно: Терзиев, А. Театър и танц от три континента. – Капитал Light,
19.05.2017 – h p://www.capital.bg/light/revju/teatur/2017/05/19/2973433_
teatur_i_tanc_ot_tri_kon nenta/ (последно посещение – 18.09.2017).
За Шекспировите постановки в програмата на NT Live в България виж поподробно: Николова, К. Шекспир: близки планове. – В: „Шекспир в България
днес“, София, 2014.
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ство; „Крал Лир“ на Сам Мендес, „Хамлет“ на Линдзи Търнър в Барбикан
център, Лондон, с Бенедикт Къмбърбач в главната роля и др.).
На базата на тази реконструкция на художествените политики и свързаните с тях периоди в 25-годишното развитие на Международния театрален фестивал „Варненско лято“ специално през фокуса на включените
в афиша му спектакли по класически текстове ясно могат да бъдат откроени няколко основни постановъчни подхода към драматургичната
класика. Те са:
а) ярка режисьорска интерпретация и свръхинтерпретация на класически пиеси;
б) постмодерна интерпретация на класиката (деконструкции, колажи и
игра с цитати и препратки от класически текстове);
в) нови актуализации на авторската режисьорска интерпретация;
г) спектакли в различни регистри и форми на перформативната театрална естетика.
Първият постановъчен подход – ярката режисьорска интерпретация
и свръхинтерпретация на класически пиеси, както беше подчертано,
е предпочитан в изборите на фестивала, преди той да се превърне в
международен форум, и стратегията му е да откроява доминиращата
тенденция (и) в непосредствената сценична практика в страната. Още позначимо (и продуктивно за следващи анализи) става извеждането на този
подход към класиката като най-представителен за българския театър от
първата половина на 90-те, когато припомним, че част от селекционерите на тези първи издания са изявени режисьори. Вторият постановъчен
подход – постмодерната интерпретация на класически текстове, е
определящ както за българските, така и за международните селекции от
края на 90-те до средата на първото десетилетие на настоящия век. Това е
времето, в което класическата драматургия присъства на фестивала като
изключително богат и благодарен материал за младото и най-младото
поколение български режисьори и за някои от ярко заявилите себе си на
европейската сцена имена за неуморни и изобретателни игри с цитати,
препратки и асоциации от емблематичните ѝ текстове. Останалите два
подхода – на актуализираната авторска режисьорска интерпретация и на постдраматичния театър след края на постмодерния колаж от
цитати – на перформативната естетика в различните ѝ прояви – пре-
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обладават в подбора на широкия кръг от спектакли по класическа драматургия през последното десетилетие. Показаните спектакли заявяват
една съществена промяна в театъра в глобален план – на мястото на
състезанието за най-изобретателна деконструкция и пренаписване на
класическите пиеси, владееща европейската сцена от 70-те години на
миналия до началото на нашия век, се завръща отново интересът към
оригиналните текстове и необходимостта от емпатия с тях, от непосредственото им преживяване от участниците в спектакъла и от зрителите в
залата. Различни видове и начини за постигане на такова преживяване
предлагат демонстриращата нова енергия авторска режисьорска интерпретация и театърът като пърформанс (в многообразието му от форми
и регистри).
Ще коментирам по-подробно изброените основни постановъчни подходи към класическата драматургия в афиша на „Варненско лято“ (и
по-точно – постмодерната интерпретация, актуализираната авторска
режисьорска интерпретация и перформативната естетика) чрез анализа
на няколко от емблематичните за всеки един от тях представления във
фестивалната програма през годините.
„Хамлет“ на Лилия Абаджиева и „Илирия“ (по „Дванайста нощ“) на Галин Стоев са сред няколкото безспорни емблеми на постмодерната
театрална естетика в България от края на 90-те. Независимо от ярките си режисьорски индивидуалности и отчетливи различия помежду
си, двамата режисьори от най-младото тогава поколение категорично
си приличат в едно – в своята отдаденост на хедонистичната наслада
от играта с цитати и препратки. Появили се в наскоро и все още хаотично конструиращия се свят на отвореността към света, безкрайната
информация, компютърното ежедневие и медийната власт, те са очаровани от неговата натрапваща се привилегия – абсолютната свобода.
В своите два ранни спектакъла по Шекспир Лилия Абаджиева и Галин
Стоев са заразени от вярата на 90-те в неограничената и безпроблемна
съвместимост на всички театрални традиции, стилове и езици (както
и на всички епохи и култури), формирана по подобие на техническата
способност на компютрите да се разчитат помежду си. Едновременно с
това в опиянението на двамата режисьори от тази вяра все по-настойчиво се прокрадва и тревогата от крайността и капризите на човешката
природа, от релативността на чувствата и желанията, от заплахите на
неизвестността. С парадоксална смесица от респект и непокорство те
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разрушават и отново събират отломките на емблематичните Шекспирови
текстове в свои собствени интелигентни, дръзко откровени и изобретателни прочити, които заразяват с възторга, енергията и тревогата на
поколението на 90-те.
От чуждите спектакли тук непременно трябва да бъде прибавен и „Хамлет: Сънища“ на Андрий Жолдак, работещ в същата естетика, но със силно
подчертан интерес към големите сценични пространства, запълнени с
неуморно сменящи се сюрреалистични картини, доближаващи работата
му до театъра на визуалната драматургия.
Едни от най-красноречивите примери за останалите два постановъчни
подхода – актуализираната авторска режисьорска интерпретация
и перформативната театрална естетика, си остават „Дванайста
нощ“ на Силвиу Пуркарете и театъра в Крайова (за първия от тях) и „репетиция. Хамлет“ на Енрике Диас и бразилската „Компаня дос Аторес“
(за втория). И двата спектакъла са включени в международната селекция
на изданието на фестивала от 2006 г., за което беше уточнено, че поставя
началото на нова стратегия при подбора на чуждите спектакли и конкретно на представленията по класически пиеси, изоставила усилието
за запълване на празнини от миналото или открояване на една посока и
насочила се към показване на най-добрите и най-представителните тенденции, събития и личности от европейската и световната сцена. Може
да се каже, че (съзнателно или не подбрани така) „Дванайста нощ“ на
Силвиу Пуркарете и „репетиция. Хамлет“ на Енрике Диас представят два
от основните подходи при интерпретацията на класиката, постигнати от
европейския театър, и по-точно – тяхното актуално настояще, начина,
по който тези подходи се случват адекватно днес.
Спектакълът на Пуркарете продължава традицията на мощния концептуален режисьорски театър, боравещ с цялото сценично пространство
като с магическа реалност, създавана и управлявана от неизтощимата
фантазия на постановчика. Целта на изградената от него съноподобна
действителност, населена със сюрреалистични кошмари, романтични видения и препускаща самоирония, е да наложи на публиката един силно
въздействащ и категоричен прочит на текста. Онова, с което Пуркарете
става известен в началото на 90-те и което го налага сред големите имена
в съвременния европейски театър, е съществената промяна, направена
от него в този емблематичен модел на модерното режисьорско пред-
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ставление. Най-общо казано, промяната се състои в намаляването на
режисьорската субективност в интерпретацията и в доверяването на
проверените и трайно наложили се смисли и послания на класическото произведение. Режисьорската активност е запазена, но основната ѝ
енергия е съсредоточена в изобретателното паралелно изговаряне чрез
сценичните компоненти на представлението на тези смисли и послания.
Постановката на Пуркарете е майсторска проява на описаната съвременна трансформация на един от основните модели на доминиращия до
80-те години на миналия век режисьорски театър (която определихме
като актуализирана авторска режисьорска интерпретация).
Подобна трансформация, водеща до успокоение и задълбочаване в
натрупаните и наследени от днешния човек философски прозрения и
театрални езици, е определяща и за бразилския спектакъл „репетиция.
Хамлет“. В него най-кратко можем да кажем, че с респектиращо умение
и актьорска изобретателност пък е балансирана и умиротворена доскоро доминиралата сценична матрица на радикално и безцеремонно
деконструиране и повторно организиране на класическия текст като
авторска поредица от цитати. На нейно място е предложено ново – непосредствено и автентично – преживяване на вечния класически текст
на Шекспир. С други думи – този спектакъл е един от емблематичните
преходи от постмодерна интерпретация на драматургичната класика
към нейния перформативен прочит.
Ярката перформативна естетика, в която е направен спектакълът, е заявена директно още в началото му. При влизането си в театралната зала,
където ще се играе представлението, зрителят веднага усеща, че крилатата, изтъркана от употреби и превърната в банално ежедневно клише
реплика от Шекспирова пиеса „светът е сцена и всички хора са актьори“,
добива неочаквана свежест и актуален смисъл. Пространството просто и
откровено е разделено на място за играене и място за гледане. В центъра
е оставен празен квадрат за (хората, които ще бъдат) актьорите, а около
него амфитеатрално са наредени по няколко реда столове за (хората,
които ще бъдат) публиката. С влизането си в залата всеки новодошъл
се включва в едно започнало и все още продължаващо разпределение
на ролите на играещите и гледащите. Това начало на спектакъла, естествено, изпълва присъстващите с усещането, че всички те са актьори в
разиграването на една отдавна написана и повтаряща се пиеса, в „един
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голям сценарий“ (както би казал Ян Кот)7, който е независим от своите
конкретни изпълнители, който ги предхожда. Неслучайно използвам
познатите цитати от емблематичната книга на Ян Кот за Шекспир. Както
популярната Шекспирова сентенция, спомената по-горе, така и някои от
другите ключови реплики, маркиращи сюжета „Хамлет“ в съзнанието
на съвременния човек, в спектакъла на бразилската трупа са „хвърлени в играта“, разбъркани и допълнени с теоретичните находки на Кот,
също вече отдавна превърнати в смислови и постановъчни клишета,
повлекли след себе си дълги шлейфове от интерпретации. Усещането
на присъстващите за (съ)участие в „театър“, за обща включеност в едно
предхождащо ги представление, за сливане на непосредствената реалност на живеенето с предпоставената условност на играта е затвърдено
от подготовката на отделеното „място за представяне“ в общото за всички пространство. Докато тези, които ще бъдат зрители, заемат местата
си, актьорите разместват върху него разнородни предмети от маркиран
декор, упражняват гласовете, телата и най-вече способността си (чрез
тях) да контактуват с публиката, т.е. да ѝ въздействат. Подготвят се да
репетират „големия сценарий“ „Хамлет“.
Следващите епизоди на спектакъла представляват своеобразна поредица от непосредствени емоционални и сетивни преживявания на играещите и гледащите на емблематични реплики и сентенции от/за емблематичния Шекспиров текст в мига на изговарянето им. Съмнението, че
„изглежда никога няма да достигнем до Шекспир“, е натрапчивото театрално клише, съпътстващо всяка репетиция на „Хамлет“. „Компания дос
Аторес“ директно го изговарят след демонстративно формалните опити
да „намерят смисъла“ в първите няколко сцени на пиесата. Изговаряйки
го, актьорите веднага съобщават и открития от тях път за преодоляването му. Те се позовават на дългогодишната си практика на „търсачи на
смисъл“ в записани текстове, в предхождащи ги истории, т.е. на активно,
неуморно играещи хора, и показват откритието си: случайното отекване
(след много репетиции) на някакъв непредвиден „звук“ от класическия
текст в техния непосредствен свят, който се оказва пресечната точка на
отдавна записаната чужда история и собствения им днешен опит.

7

Кот, Я. Хамлет в центъра на този век.– В: Шекспир – наш съвременник. (Превод: С. Крантова). – В: Театрален бюлетин, 1986, № 4, 117.
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Инцидентът, изтрещяването, случването на мига на вливането на „големия сценарий“ „Хамлет“, архивирал базисни човешки нагласи, закодирал прозрението „как действа големият механизъм“ (на организация на
света и присъствие на личността в него), в конкретното съществуване и
реакции на живите тела и сетива на членовете на „Компания дос аторес“ е фокусът, през който този сценарий би станал за тях разбираем,
т.е. съвременен, актуален, тревожещ. В началото, когато влизат в залата,
и актьорите, и зрителите имат само смътното усещане, че са поредните
живеещи/участващи в една или в няколко от ролите на вечната пиеса
за съдбата на света и човека. Спирането на нейното неосъзнавано, непосредствено протичане чрез открояването на акта на „репетирането“
ѝ (преднамереното ѝ повтаряне)8 на специално обособена сцена и на
наблюдаването на този акт е жест на желание тя да бъде прозряна, да
се разчете смисълът ѝ от хората, които присъстват. Самото репетиране
не е нищо друго, освен поредица от опити да се отключи изчезналото,
станалото непрозрачно значение на автоматично и многократно изговаряните реплики и извършвани действия. Ето защо „Компания дос
аторес“ не представят „Хамлет“, а една „репетиция. Хамлет“, едно свое
усилие да достигнат точката на пропукване между собствения им живот и вечния „сценарий“, което да го направи реален, четим, случващ
се сега за тук присъстващите. В този смисъл сцената с изобретателния
разказ за отключващия ефект на едно счупване на пумпал при друга,
по-ранна репетиция на трупата върху Чехов текст, е равнозначна на
сцената със залагането на „Мишеловката“ в Шекспировата трагедия.
Там Хамлет обяснява на Хорацио и на публиката предназначението на
предстоящо изиграване на стара пиеса за братоубийство като лакмус за
действителния смисъл на случващото се в датския двор. По същия начин
(възможният) изпълнител на Хамлет от „Компаня дос Аторес“ подготвя
зрителите да очакват в протичащата пред очите им „репетиция“ събитие, чрез което те – играещи и гледащи – ще открият какво разчитат в
„Хамлет“ сега, точно в този ден и час на 2006 г. Тази сцена закъснява, но
в един момент неочаквано поразява присъстващите. Тя може да бъде
наречена „Розенкранц и Гилдестерн са голи“9.

8
9

Repeat (англ.) – повтарям, казвам наизуст.
Реплика на Хамлет от спектакъла, перифраза на заглавието на пиесата на
Том Стопард „Розенкранц и Гилдестерн са мъртви“ (1967).

Камелия Николова. ДРАМАТУРГИИ И ПОСТАНОВЪЧНИ ПОДХОДИ...

41

Преди нея се редуват епизоди на рязко буквализирано онагледяване на
отделни реплики, превърнати в емблеми на цели добре известни многопластови сцени. Особено красноречиво е това онагледяване при етюда
„Кралят и кралицата посрещат Хамлет“. Отправна точка на актьорската
импровизация тук са думите на Гертруда „Хвърли тоз мрачен израз на
лицето… махни тез черни дрехи“10. Изречени, те автоматично повличат
след себе си банални езикови и поведенчески клишета, съпътстващи
вразумяването на младежкото упорство от родителите в съвременното ежедневие. Актрисата, която репетира Гертруда, при изричането на
репликата грубо сваля черната дреха на сина си и навлича върху него
(като на заинатено дете) нелепа раирана тениска в ярки цветове и малки
червени кецове, едва побиращи пръстите на краката му.
Този конкретно-предметен дискурс, буквално възпроизвеждащ самостоятелно взети езикови фигури, неочаквано е изоставен, за да последват
няколко диаметрално противоположни сюрреалистични сцени. Една
актриса лежи на пода до съвременен DVD-плеър в бяла театрално-старомодна рокля, смесила в стила си няколко епохи, и чете писмата на
Хамлет до Офелия. Тя напомня днешна тийнейджърка, заета със своите
любовни преживявания в стаята си (актрисата предварително е заявила, че „не обича тийнейджърите“). Към нея с романтично букетче бърза
актьорът в черно (Хамлет), но изведнъж се взира в огледално седящата
срещу девойката своя майка („потънала в разврат“ – с цигара, ярко начервени устни, предизвикателна кожена наметка върху голите рамене)
и в спектъра на посипалата се от прожекторите червена светлина хвърля
цветята и се сгърчва в (смешни, „неорганични“) конвулсии и т.н.
Тъкмо когато зрителите вече са се отказали да очакват обещания ключ
към зашеметяващата смесица от разнородни епизоди и театрални стратегии и се отпускат в нарастващата наслада от находчивите образи, неочакваните асоциации и въздействащите визуални картини, извличани от
заиграването на актьорите с познатите Шекспирови фрази, събитието се
случва. „Репетицията“ достига своята цел. Резкият звук от пресичането на
непосредственото настояще на играещите и гледащите с актуализираните чрез нейните рутинни средства (интензивното повтаряне на познати
реплики) енергии на класическия текст ги разтърсва. В буквален и пре10

В превода на Валери Петров (Шекспир, У. Трагедии. София, 1973. Т. I – „Хамлет“, I д., II сц., 407) репликата е: „Хвърли таз мрачна краска, сине мой“.
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носен смисъл. В осветеното пространство връхлитат с механизираните
движения и безпаметната неизтощимост и напористост на виртуални
бойци от компютърна игра две надуваеми пластмасови кукли, червена
и синя, съпътствани от оглушителен техносаунд. Това са Розенкранц и
Гилдестерн, извикани да узнаят истинските намерения на приятеля си
Хамлет и да го предадат. Попадайки на сцената, куклите са заменени от
облечени в същите костюми актьори, които продължават поведението
им на профанирани роботи. Хвърлени от краля и кралицата на подиума
като играчки, те са същества без собствена памет, воля и ценности, автоматично включващи се в едно състезание за „напредване“ на отдавна
записан сюжет, завършващ за тях със смъртта им. Тук към Шекспир и Ян
Кот режисьорът Енрике Диас и трупата му са прибавили и асоциации
и препратки към скептичната постбекетова интерпретация на „вечния
сценарий“ от Том Стопард в „Розенкранц и Гилдестерн са мъртви“.
Двата епизода с Розенкранц и Гилдестерн – появата им и срещата им с
Хамлет – са различни със своята крайност от всичко останало в спектакъла. Очертани с безкомпромисната яснота и схематичност на компютърна графика, те директно демонстрират логиката на „големия механизъм“ на съществуване на света, създаден от човека в продължение на
столетия. Светът е нерадостно място на манипулациите, подслушването,
подвеждането, игрите за надхитряне, предателството. Множеството други прозрения на Шекспировия текст остават на заден план. Някои от тях
въобще не се появяват (показателно е, че класическата тема за Фортинбрас и възстановяването на порядъка изобщо липсва), други се мяркат
и изчезват или пък латентно присъстват. Но всички те препращат към
обсебващия, внезапно открил се с появата на Розенкранц и Гилдестерн
актуален смисъл на „Хамлет“ като „вечен сценарий“ за манипулациите
и предателството.
Най-неуютна за зрителя, т.е. стряскаща, притесняваща и по този начин
караща го незабавно да улови същността на случващото се, тук е сцената на разкриването от Хамлет на предателството на старите приятели.
Ролята му сега е взета от една от актрисите. Напрегнатият, изобилстващ
от остроумия, ерудираност, шеги и светска небрежност разговор на Хамлет с Розенкранц и Гилдестерн се случва като игра с разсъбличане. Който
загуби в словесното надхитряне, сваля по една от дрехите си. Кокетно,
увличащо и подвеждащо започва със събличане на сакото си (жената)
Хамлет, за да се окажат в един момент двамата му събеседници… на-
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пълно голи. Хамлет безстрастно констатира „Розенкранц и Гилдестерн са
голи“, т.е. разкрити, разбрани, мъртви за него, но те с отчайващо упорство се опитват да „обърнат резултата“, тичайки по сцената и показвайки
изкусност в странни физически умения. След тази наистина невероятна
като хрумване, изпълнение и въздействие сцена, обсебилото актьори и
зрители усещане, че трагедията на съвременния Хамлет е в принудата
му да обитава свят на манипулациите и предателството, напредва до
възможния си предел. „Хамлет“ днес е означението на безшумното
и недраматично сриване на човека, разбрал, че животът се състои от
разкрития на (малки и големи, преднамерени и рутинни) предателства.
Познатата реплика „напоследък съм загубил цялата си веселост“ (отдавна добила самостоятелен живот на красноречив цитат в ежедневното
общуване) Хамлет изрича след сцената с разсъбличането/разкриването на Розенкранц и Гилдестерн. След тази сцена дотук репетираните
епизоди ретроспективно са пронизани от неочаквано ясно обяснение.
Всеки един от тях е предчувствие и/или подготовка за лавината от разкрития на Хамлет на предателствата, извършени и извършвани към него.
Последвалите до края на спектакъла епизоди са забързан преглед на
самите разкрития. Те имат идентична логика и структура: ритуал на словесно надиграване, разкриване на измамата, понасяне на разкритието.
Произнасянето на избраните ключови реплики става все по-формално
и неуправляемо игрово (в една от сцените „режисьорът“ грубо упреква
актрисата за безизразността, с която го прави); преживяванията и посланията се произвеждат от репетиращите тела. В нарастващата прогресия
на предателствата много силни са двата основни епизода с Офелия и
Гертруда – любимата и майката, включили се в „проверката“ на лудостта и истинските намерения на Хамлет, провеждана от краля и Полоний.
В общия мрачен пейзаж на света, в който човекът „не радва“, те вливат
особено горчива безнадеждност с ежедневна лекота на своите предателства. И при двете тя идва от егоистичното им нежелание да вникнат в
случващото се, плъзгайки се по пътя на най-малката съпротива. Офелия
така и не напуска позата на послушна дъщеря и възпитана влюбена-иизоставена девойка, а Гертруда – на самоуверена майка, свикнала да се
справя с вироглавието на своя син.
В подобен свят няма място за „веселост“. Дори ако тя е веселостта на
отмъщението. Затова „репетицията“ предлага един от най-необикновените и печални финали от множеството финали, които „големият
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сценарий“ „Хамлет“ е имал през годините. В последната сцена с дуела
между Хамлет и Лаерт актьорите просто взимат по един стол, сядат на
подиума и вяло напомнят случилото се едновременно като участници
и наблюдатели, завършвайки с думите: „Каквото ще да е… Винаги ще
е така… Останалото е мълчание“. Всеки един от присъстващите на сцената и в залата потъва в това горчиво заключение дълбоко и лично, в
отчайваща самота.
Като много различен, но също силен пример за въздействащ прочит на
емблематична класическа драма в духа на перформативната естетика
бих откроила и спектакъла „Зимна приказка“ на Маргарита Младенова
в ТР „Сфумато“, показан на фестивала през 2011 г.

© Фотограф Симон Варсано

Ако приемем „Зимна приказка“ на Шекспир в прочита на Маргарита
Младенова като спектакъл за пораженията на ревността и въобще за
тъмната бездна на човешките страсти и тяхната катастрофичност, когато
останат без контрол, няма да сгрешим. Спектакълът, както и пиесата на
Шекспир са и за това. Но представлението на Маргарита Младенова е
преди всичко за леденостудените бели „пейзажи“, в които се превръща
животът на човека, когато загуби любовта, когато загуби стремежа си да
разбира и да бъде разбиран от другия, когато вътрешната празнота и
липсата на смисъл започват да „опразват“ света от доскорошните обвързаности, ценности и проекти, „убивайки“ ги един след друг. След любовта – която при Шекспир винаги е колкото заредено с драматизъм лично

„Зимна приказка“ – У. Шекспир, реж. М. Младенова, ТР „Сфумато“, 2010/2011
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чувство, толкова и основополагаща метафора за желанието да се живее
с другия/другите – светът умира, а човекът се преселва в неговия нереален, призрачен двойник. Настъпва „зимната приказка“ на живота му.
Маргарита Младенова и екипът на спектакъла не преразказват и не тълкуват пиесата на Шекспир. Тя няма нужда от това. През вековете текстът
на ренесансовия автор, кондензиран в своето заглавие, се е превърнал
в нарицателно за живота след любовта. Пиесата по-скоро е положена
на сцената. Тя веднъж е изговорена и втори път е показана чрез пространствени образи. Представлението се разстила пред зрителите в успоредни и пресичащи се словесни и визуални пейзажи, рисуващи една и
съща повтаряща се болка – болката от безсмислието и самотата. Много
подходящо е решението на декора и костюмите на Даниела Олег Ляхова, материализиращо ледения дъх на Шекспировата „зимна приказка“
в празна бяла сцена (вселена), в дъното на която се извисява стена от
ледени блокове. Тази стена като врата на гробница периодично се отваря и оформя от себе си краткотрайни места за живот (стълби за някъде,
пространство пред дома, където се срещат влюбените, морски пристан,
където се пристига и отплава), за да се затвори след миг и да ги погълне
отново, възстановявайки невъзмутимата си ледена безупречност и вечност. Като рамка на повтарящия се ритуал на появяване и изчезване, на
живот и смърт, служи осъждането на смърт на Хермиона (Елена Димитрова) в началото и нейното (магическо) завръщане в края на пиесата.
То е показано по един и същи начин – актрисата е седнала нереално
бяла и далечна върху ледена плоча, която за кратко време се подава от
ледената стена и после се прибира обратно в нея като чекмедже в морга.
Разликата между двете сцени е малка, но съществена. При осъждането,
миг преди смъртта, лицето на Хермиона, което единствено се открива от
белите одежди, е живо и пълно с кръв, насечено от движения и гримаси.
При завръщането ѝ то не се различава от бялата ѝ зимна дреха, обвила
я – сковала я от главата до петите. Костюмите повтарят футуристичната
логика на декора. Облечени в белите си зимни наметала, човешките тела
също са превърнати в бели ледени блокове, които се групират в напрягащи с острите си нечовешки ръбове мизансцени. Понякога наметалата
се свалят или отгръщат и тогава отвътре за малко се появяват овалните
и уязвими очертания на телата. Хората – ледени късове, всъщност са
някога живи и страдащи индивиди, внезапно вледенени от дъха на
връхлетялата ги житейска зима. Изключение от безкрайната зимна кар-
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тина са летните костюми и мизансцени на влюбените. Пердита (отново
Елена Димитрова) и Флоризел (Явор Бахаров) са облечени в леки бели
дрехи, огъващи се по енергичните им, изпълнени с любов – с желание
за живот и разбиране с другия/другите, тела. Само тези летни персонажи в летните си костюми могат да се докосват и прегръщат. Останалите
са лишени от подобна възможност – те са винаги на разстояние един от
друг, разделени от обемите на ледените си одеяния.
В подобен тип представление, което може да бъде определено като непосредствено преживяване на литературен текст в реалното време на
неговото протичане, т.е. като пърформанс, за всеки един от играещите и
от зрителите задачата на актьорите е едновременно лека и много трудна.
Качвайки се на сцената и вмъквайки се във визуално-пространствените
форми на образите и ситуациите, чрез които текстът на Шекспир е разгърнат там, изпълнителите трябва да преживеят свой опит, усещания и
емоции, събудени от тези форми. Изказът на отключения опит и енергии
е необходимо да бъде допълнително театрализиран, т.е. подчертан и
интензивно проявен, за да отекне в залата и да задвижи подобен процес на преживяване в присъстващите. Участниците в спектакъла обаче
са се поддали изцяло на завладяващата застинала печал на визуалното
решение. Затова начинът, по който те споделят и преживяват тази печал,
също е застинал, приглушен, бавен и протяжен. Но ако донякъде ни липсва невъзможният да бъде удържан изблик на вътрешните усещания,
„взривът“ (по Сара Кейн) на избухналото страдание, то те безспорно се
компенсират от умелия и прецизен интонационен и пластически рисунък
на Явор Бахаров, Елена Димитрова, Маргита Гошева, Сава Драгунчев,
Цветан Алексиев, Христо Петков.
В програмата към представлението Маргарита Младенова казва, че се е
обърнала към „последния миракъл на гения“ „Зимна приказка“ заради
прокрадващата се в него вяра, че покаянието и „чудото“ на прошката
са „единствена и последна възможност да се прекъсне спиралата на
злото… и човекът отново да се изправи“. Финалът на спектакъла оставя
всеки от присъстващите – актьори и зрители – сами да решат дали леденостудените зимни пейзажи след любовта могат отново да оживеят
в цветовете на лятото.
Анализът на ярки и оригинални прочити на класиката в духа на перформативната естетика, показани на фестивала, би могъл да бъде продъл-
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жен с още доста представления от афиша на последното десетилетие.
Ако все пак обаче трябва да завърша със събитието сред тях, то това за
мен безусловно е „Илиада“ на Йерней Лоренци.
Имах възможността да гледам спектакъла четири пъти на различни
фестивали, т.е. на различни сцени, пред различна публика, в различен
театрален контекст. Приемът на „Илиада“ навсякъде беше сходен – започваше сдържано и с известна дистанция (пред срещата с христоматийното първо произведение на художествената проза в европейската
култура, което всеки е изучавал или му предстои да изучава в училище)
и завършваше с въодушевление и бурни аплодисменти.
Може би най-важното качество на спектакъла на Йерней Лоренци
е, че режисьорът и екипът му превръщат своя прочит на Омировата
„Илиада“ в непосредствено сетивно и емоционално лично преживяване едновременно за актьорите и зрителите, а не в традиционна
постановка, изградена върху една или друга интерпретация на основополагащата европейска книга. Така историята за първата европейска (Троянската) война и нейните причини и механизми, скрити
дълбоко в природата на човека и изграденото от него общество, се
оказва неочаквано проста, ясна и разтърсваща за всички, във всяко
време и място, без да изисква специални интелектуални натрупвания
и рационално разбиране.
Словенският режисьор се наложи през последните години като международно име с дръзкото си насочване към слушането (в днешната
епоха на образите и гледането) – слушането на словото, но най-вече
на закодирания в него ритъм, на музиката, застинала в думата и пренасяща през времето дълбоко скритото ѝ и неизменно атавистично
съдържание. Ето защо за зрителите на „Илиада“ не е необходимо да
следят внимателно текста (който се изговаря точно и последователно
от актьорите на сцената) и да ровят в паметта си за справки за митологичните герои, техните взаимоотношения, роднински връзки и т.н. – основната трудност при възприемането на античен текст, а е достатъчно
да се отпуснат в ритъма и музиката на спектакъла и така несъзнателно
ще намерят дълбоко в себе си онова, за което вече толкова векове
разказва Омировата поема. В различни интервюта Йерней Лоренци
ясно формулира това откритие в нашето несъзнавано – всички ние
не сме толкова различни един от друг, колкото си мислим, всички си
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приличаме както в „нашата воля за власт“, така и в нашата отчайваща
„уязвимост и преходност“11.
Въпросът за съхранения несъзнаван опит и архетипно съдържание в
ритъма и музиката на класическите текстове и конкретно в техния формален израз – метричната стъпка, е особено важен в театъра. В „Илиада“
Йерней Лоренци и неговият екип го решават с респектиращо познание и
артистичен замах. Онова, което носи непокътнато вечното съдържание на
Омировия епос, е хекзаметърът; в неговия ритъм е застинала енергията
на желанието за надмощие, на гнева и страданието на древните. За него Йерней Лоренци казва: „Има нещо много фундаментално в ритъма
на хекзаметъра. Биенето на сърцето, пулсът на всичко живо. В същото
време има нещо непреклонно в него, почти войнствено. Като че ли животът винаги е бил и ще бъде обвързан с разрушението. Хекзаметърът
идва отвътре, от стомаха, което е доста далеч от главата. От едно място
между сърцето и гениталиите. Това е точка, която отвежда към архетипа,
към подсъзнанието, които остават неизменни“12.
За да припомнят на днешните хора в залата важното архетипно знание
за живота, войната и смъртта, режисьорът, композиторът Бранко Рожман
и сценографът и актьор в представлението Грегор Лущек намират оригинален и мощно въздействащ начин за съвременно възпроизвеждане
на ритъма на хекзаметъра, в който е записан античният текст.
При започването на спектакъла сцената напомня подиум, на който след
малко ще излязат изпълнителите от музикален оркестър. В широк полукръг са наредени столове с микрофони пред тях, пред един има пиано,
пред друг – арфа, а до трети е поставена гусла. Броят на столовете и на
актьорите, които след минути ги заемат, е 12 – колкото е броят на изпълнителите в древногръцкия хор при представянето на трагедиите на
Есхил. От тях се отделя един – той е аедът (древният разказвач), по-късно
водачът на хора, но едновременно с това и актьорът, който ще „модерира“ тази вечер на сцената разказа за Троянската война. В началото
ритъмът на хекзаметъра е зададен от него, от начина, по който изговаря
първите строфи на известната древна поема за „гнева на Ахила“, след
което по време на целия спектакъл е поддържан от останалите актьори
11

12

Интервю с Йерней Лоренци на Елена Ангелова. Бюлетин на Международен
театрален фестивал „Варненско лято“, бр. 2, 6.06.2016.
Пак там.
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„Илиада“ по Омир, реж. Йерней Лоренци, Словенски национален драматичен
театър – Любляна, Словения, 2014/2015

с отмерени удари по микрофоните пред тях. Изпълнителите в този особен съвременен оркестър – трансформация и продължение на античния
хор, са облечени в обичайните за членовете на един оркестър вечерни
костюми, по-точно в отделни части от тях, допълнени с елементи от
други епохи и днешни модни стилове, както и с древни оръжия – щит,
копие, меч. Разказът за обидите, капризите и замислите за отмъщение
на хората и боговете, довели до битката-касапница пред Троя, тече ясно и последователно, като всеки от изпълнителите става от стола си и
произнася монолозите на основните герои Ахил, Агамемнон, Зевс, Хера,
Патрокъл, внасяйки в цялата ритмично-музикална картина нови тонове
в екстатично нарастваща градация. И когато тя достига възможния си
предел при сцената с Патрокъл, тръгнал за бойното поле в доспехите
на непобедимия си приятел Ахил, неочаквано е прекъсната от открила
се в дъното на сцената пасторална картина. В нея до голяма купа сено
(чийто силен мирис залива залата) стои жена, която нежно пее отрезвяващ рефрен – за мъжа, който, ако отиде в битката за Троя, ще умре,
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покрит с вечна слава, а ако се върне у дома, ще загуби славата си, но
ще живее дълго.
След като в първата част на спектакъла чрез майсторското и стремително
развитие на ритмично-музикалната му партитура зрителите спонтанно
са се изправили пред ирационалния стремеж на човека за надмощие
и завоевание, водещ го към разрушението и саморазрушението, то във
втората част е показана самата технология на (само) разрушението.
Изначалната, същностната причина за войната е страхът от изместването, безславието, заличаването – страхът от смъртта. Вкопчил се в жаждата си да бъде, човекът отчаяно се бори за случайни, незначителни и
нелепо изглеждащи дреболии (много иронично е показано това при
Ахил, с фигура и походка на съвременен манекен, постоянно оглеждащ
се в голямо, заобиколено със светещи лампи огледало). Желаейки да
отдалечи смъртта, той ирационално я търси, предизвиква я с обречено
безразсъдство, стреми се към нея с еротичен копнеж. Войната е крайната обсебваща проява на човешкия нагон към смъртта. Създателите
на спектакъла с невероятно проникновение са уловили и събудили
тътнещата енергия на този нагон в Омировата „Илиада“. Втората част
представя разказа, дублиран от нагледно стилизирано изображение на
три емблематични битки, завършващи със смърт. Битката на гърците с
троянците като единоборство на неизброимо количество безименни
мъже, убийството на Патрокъл от Хектор и отмъщението на Ахил чрез
жестокото убийство на Хектор. Освен ритмично-музикално изградени,
тези три сцени са и невероятно въздействащо хореографирани от Грегор Лущек. Всички те започват с постепенно градиращ екстатичен танц
на война (тук изключително беше изпълнението на Марко Мандич като Хектор), вдигнал на нивото на рамото си своето копие, което накрая
забива в гърдите и корема на жертвата, и завършващ със събличането
(унижаването) на голото беззащитно мъртво тяло. Финалът на този
повтарящ се ритуал на екстаза на мимолетното самоутвърждаване и
смъртта е жестокото изтезание и обезобразяване на тялото на Хектор от
„страшно гневния“ Ахил. Сцената е направена с рядка изобретателност и
майсторство – Марко Мандич като Хектор се свива в ембрионална поза
на сцената, покривайки тялото с щита си и държейки в едната си ръка
микрофон. Юре Хенигман като Ахил започва свирепо да удря по щита,
докато той се огъне, а залата се изпълни с непоносимия трясък на сипещите се върху метала удари и стоновете в микрофона, оркестрирани във
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фина мелодия на отделящата се от тялото душа. След кратко затишие
актьорът, представил Хектор, се изправя и се завръща на стола си, а на
негово място е поставен разполовен кървящ труп на голямо животно,
което Ахил започва да налага отново, а след това старият Приам отчаяно
приласкава в скута си като разфасованото тяло на сина си. Това е краят на битката, в която „някои умират, други убиват, а земята е потънал
в кръв“, както припяват насядалите в кръг актьори. И малко преди да
избухнат аплодисментите, арфистката неочаквано запява повтарящ се
рефрен на английски, изпълнен с неземна нежност и безнадеждност,
като при всяко повторение поставя ново име на актьор от представлението, а накрая и на човек от публиката: „I am going to die, J. is going to
die, M. …“ и завършва „We are going to die“. „Всички ще умрем“ – как да
се научим да живеем с това!
В „Илиада“ на Йерней Лоренци могат да бъдат открити много препратки
и алюзии както с минали войни на Европа, така и с днешния разтърсван от конфликти свят. Но спектакълът, както казва самият режисьор,
не е за една конкретна война или за днешната световна ситуация, той
е пътешествие към самия човек, към неговите най-дълбоко складирани и потиснати страсти и страхове. Едно наистина невероятно (само)
преживяване.
Това изследване на класическите текстове и интерпретативните подходи
към тях в програмата на Международния театрален фестивал „Варненско лято“ през неговото 25-годишно съществуване в крайна сметка не
би могло да бъде завършено, доколкото само по себе си също се състои
като анализ на и впускане в интерпретации (на сценични прочити) на
тези текстове. Така че то е само още една реплика с отворен финал в
безкрайния разговор за/чрез класиката.
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ПРИ ЛОЖЕ НИЕ: СПЕК ТАК ЛИ ПО КЛАСИ ЧЕСКИ ТЕКСТОВЕ
В ПРОГРА МАТА НА МЕЖ ДУ НА РОД НИЯ ТЕ АТ РА ЛЕН ФЕСТИ ВАЛ
„ВАР НЕН СКО ЛЯ ТО“ 1993 2017
1993 г. – „Хамлет“ на Шекспир (режисьор Александър Морфов, Първи
частен театър „Ла страда“);
1994 г. – „Антигона“ на Софокъл, режисьор Маргарита Младенова, Народен театър „Иван Вазов“; „Венецианският търговец“ на Шекспир, режисьор Бина Харалампиева, ДТ – Враца; „Укротяване на опърничавата“
на Шекспир, режисьор Иван Караджов, ДТ – Смолян;
1995 г. – „Отело“ на Шекспир, режисьор Любомир Малинов, ДТ – Добрич;
1996 г. – „Сън в лятна нощ“ на Шекспир, режисьор Александър Морфов,
Народен театър „Иван Вазов“;
1997 г. – „Илирия“ (по „Дванайста нощ“ на Шекспир), режисьор Галин
Стоев, ДТ – Варна; „Бурята“ на Шекспир, режисьор Александър Морфов,
Народен театър „Иван Вазов“;
1998 г. – „Хамлет“ по Шекспир, режисьор Лилия Абаджиева, ДТ – Сливен, Летен театрален университет, Сливен; „Комедия от грешки“ на
Шекспир, режисьор Димитър Недков, Фондация „Концепция за театър“,
София; „Медея“ по Еврипид, адаптация и режисура Вили Бернхард, Театър „Мерц“ – Грац, Австрия; „Филоктет“ на Софокъл, сценична версия
и постановка Андреа Вулпе, Национален театър „Й. Л. Караджале“ – Букурещ, Румъния;
1999 г. – „Антигона смъртната“ (по „Антигона“) на Софокъл, сценична
версия и постановка Маргарита Младенова, Театрална работилница
„Сфумато“; „Страданията на младия Вертер“ по Гьоте, Киркегор, Елиът,
Бовел, режисьор Лилия Абаджиева, Малък градски театър „Зад канала“;
„Медея“ от Еврипид, режисьор Никети Контури, Национален театър –
Атина, Гърция;
2000 г. – „Антигона в Техноленд“ по Софокъл, режисьор Галин Стоев,
Македонски национален театър – Скопие, Македония; „Хамлет“ по
Шекспир, режисьор Лилия Абаджиева, Фрайекамершпиле – Магдебург,
Германия;
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2001 г. – „Ромео и Жулиета“, режисьор Лилия Абаджиева, Народен
театър „Иван Вазов“; „Тимон Атински“ на Шекспир, режисьор Вера
Щурм, Бремер Шекспир Къмпани – Бремен, Германия; „Игра на любов
и случайност“ от Пиер дьо Мариво, сценична версия и постановка Галин Стоев, ДТ – Варна; „Дванайста нощ“ на Шекспир, режисьор Робърт
Стуруа, Народен театър „Иван Вазов“;
2002 г. – „Буря“ от А. Островски, режисьор Владлен Александров, ДТ –
Пазарджик; „Комедия на слугите“ по „Слуга на двама господари“, „Дон
Жуан“ и „Дон Кихот“, спектакъл на Стефан Москов, Театрален фестивал
„Авиньон“, Програма „Теорем“, Театър „Филатюр“, Театър „Роз дьо ван“ –
Франция, Театър „Българска армия“ и Театър „Ла страда“ – България;
2003 г. – „Стела“ от Гьоте, режисьор Николай Поляков, Общински театър
„Възраждане“; „Хамлет: сънища“, режисьор Андрий Жолдак, Драматичен театър „Тарас Шевченко“ – Харков, Украйна, Charity Producer’s Fund;
„Anti-Gone“ по „Антигона“ от Софокъл, режисьор Галин Стоев, Компания
Frac on – Брюксел, Белгия;
2004 г. – няма спектакъл по класически текст;
2005 г. – „Бурята“, режисьор Явор Гърдев, Държавен театър – Адана,
Турция;
2006 г. – „С любовта шега не бива“ от Мюсе, режисьор Мариус Куркински, Народен театър „Иван Вазов“, „репетиция. Хамлет“, реж. Енрике
Диас, Компаня дос Аторес – Рио де Жанейро, Бразилия; „Дванайста
нощ“, режисьор Силвиу Пуркарете, Национален театър „Марин Сореску“ – Крайова, Румъния;
2007 г. – „Женитба“ от Гогол, режисьор Юрий Погребничко, ДТ – Бургас,
„Шейлок“ по „Венецианският търговец“, текст и изпълнение Гарет Армстронг, Makin’ Projects – Обединено кралство; „Дон Жуан“ от Молиер,
режисьор Александър Морфов, Народен театър „Иван Вазов“; „Веселите
Разплюеви дни“ по „Сватбата на Кречински“, „Дело“ и „Смъртта на Тарелкин“ на А. Сухово-Кобилин, режисьор Младен Киселов, Театър 199;
2008 г. – „Дама Пика“ по А. С. Пушкин, адаптация и режисура Тимофей
Кулябин, ДАДТ „Червен факел“ – Новосибирск, Русия; „Макбет“ на Шекспир, режисьор Диана Добрева, ДТ – Смолян; „Укротяване на опърничавата“ на Шекспир, режисьор Мариус Куркински, Държавен сатиричен
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театър „Алеко Константинов“; „Андромаха“ от Жан Расин, режисьор
Деклан Донелан, C.I.C.T. / Театър „Буф дю Нор“ – Париж, Франция;
2009 г. – „Злодеите на Шекспир“, моноспектакъл на Стивън Бъркоф,
Steven Berkoﬀ ’s East Produc ons – Лондон, Обединено кралство; „Дневникът на един луд“ от Гогол, моноспектакъл на Самуел Финци, режисьор
Хана Рудолф, Дойчес театър – Берлин, Германия; „Електра“ от Еврипид,
режисьор Тадаши Сузуки, открита репетиция, Suzuki Company of Toga
(Scot) – Тога, Япония; „ОООО, Сънят на Гогол“ по „Невски проспект“,
„Иван Фьодорович Шпонка и неговата леля“, „Женитба“, „Записки на
лудия“ от Н. В. Гогол, сценарий и постановка Маргарита Младенова и
Иван Добчев, Театрална работилница „Сфумато“; „Ромео и Жулиета“,
режисьор Оскарас Коршуновас, ОКТ / Градски театър – Вилнюс, Литва;
„Шинел“ по Гогол, идея, сценична адаптация и сценография Нина Димитрова, Васил Василев – Зуека, Светлозар Гагов, Театър „Кредо“;
2010 г. – „Дама Пика“ по А. С. Пушкин, режисьор Бина Харалампиева,
Малък градски театър „Зад канала“; „Фауст“ от Гьоте, режисьор Лилия
Абаджиева, ДТ – Варна;
2011 г. – „Животът е сън“ от Калдерон, режисьор Галин Стоев, Театър де
ла плас – Лиеж, Белгия; „Зимна приказка“, режисьор Маргарита Младенова, ТР „Сфумато“; „Както ви харесва“, сценична версия и постановка
Красимир Спасов, Театър „Българска армия“;
2012 г. – „Ричард III“, режисьор Пламен Марков, ДТ – Варна; „Коварство
и любов“ от Фридрих Шилер, режисура и сценография Стайко Мурджев,
Театър „София“; „Бурята“, адаптация и режисура Силвиу Пуркарете, Национален театър „Марин Сореску“ – Крайова, Румъния;
2013 г. – „Декамерон“ по Бокачо, режисьор Диана Добрева, Театър
„Българска армия“; „Буря“ от А. Островски, режисьор Йерней Лоренци,
Градски театър – Любляна, Словения;
2014 г. – „Скъперникът“ от Молиер, режисьор Лилия Абаджиева, Малък
градски театър „Зад канала“; „Ревизор“ от Гогол, превод, адаптация и
режисура Пламен Марков, ДТ – Варна; „Хамлет“, режисьор Доминик
Дромгул/Бил Бъкхърст, Шекспиров театър „Глобус“ – Лондон, Обединено
кралство; „Волпоне“ от Бен Джонсън, сценична версия, музикална следа
и режисура Здравко Митков, Сатиричен театър „Алеко Константинов“;
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„Крал Лир“ на Шекспир, режисьор Сам Мендес, сателитна прожекция
от Програмата NT LIVE, Лондон, Обединено кралство;
2015 г. – няма спектакъл по класически текст;
2016 г. – „Много шум за нищо“, режисьор и изпълнител Давид Еспиноса, Давид Еспиноса / Ел Локал Е. К. – Барселона, Испания; „Хамлет“ на
Шекспир, режисьор Линдзи Търнър, сателитна прожекция от Програмата
NT LIVE (спектакъл на Барбикан център), Лондон, Обединено кралство;
„Много шум за нищо“ на Шекспир, режисьор Красимир Спасов, Театър
„Българска армия“ (премиера 1997); „Илиада“ по Омир, режисьор Йерней Лоренци, Словенски национален театър „Драма“, Любляна, Градски
театър, Любляна, Цанкарев дом – Любляна, Словения;
2017 г. – „Анна Каренина“ по Толстой, режисьор Николай Поляков,
Театър „София“; „Ужасената душа: Макбет“, традиционната пекинска
опера по едноименната трагедия на Шекспир, Институт за пекинска
опера Анхуей, Китай; „Отело“ на Шекспир, режисьор Деян Пройковски,
Турски театър – Скопие, Македония; „Дневникът на един луд“ от Гогол,
режисьор Виктор Бодо, Театър „Катона Йожеф“ (Будапеща) /Асоциация
Maszk (Сегед), Унгария.
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НЯКОЛКО ВЪПРОСА ОКОЛО ПОНЯТИЕТО
ДРАМАТУРГИЯ ЗА СЪВРЕМЕНЕН ТЕАТЪР
АН НА ТО ПАЛ ДЖИ КОВА
Провокацията идва от няколко спектакъла, поканени от Международния театрален фестивал „Варненско лято“. Причината – имам желанието
да обсъдя утвърдени определения за драматургия, добили статуса на
правила, да се запитам доколко съм съгласна с тях и да си отговоря на
въпроса: Какво не е и какво е текстът в съвременния театър?
Съвременният театър все по-малко „разказва“ истории; акцентът
в драматургията е върху коментара, проявата на отношение към
определена тема. Действително драматургията днес извлича смисъла
на текста/спектакъла не толкова от сюжета, а чрез фокуса на внимание,
който различните гледни точки отправят към него. Но защо поставих
кавичките? Разбира се, защото театърът не разказва, а изиграва, интерпретира. Има спектакли, в които актьорът разказва една история в
буквалния смисъл на това действие, адресирайки разказа си към зрителя или към партньора си. Именно чрез едновременното присъствие
на играта и разказа се търсят пътища към сетивното възприятие и към
интелектуалната трансформация, към събудената реакция/съучастие
на зрителя.
Има спектакли, в които разказът извира от несъзнаваното, затаено в
паметта. В спектакъла „Археология на сънуването“ (2002)1, продуциран
от МТФ „Варненско лято“, „разказите“ на три момичета и две момчета
се превръщат в театър чрез възкресяване на преживени ситуации и събуждане на рефлективната памет на тялото. Авторът на драматургичния
текст Иван Вирипаев събира в едно сюрреалистично себеразголване пет
монолога на наркотично бълнуване. Представлението е провокация на
режисьора Галин Стоев към актьорите Снежина Петрова, Вяра Коларова,
Юлиана Сайска, Николай Мутафчиев, Иво Димчев да следват вътрешния импулс на спомена чрез телата си.
1

В скоби след заглавието се отбелязва годината, в която съответният спектакъл е присъствал в афиша на фестивала. Тя не винаги съвпада с годината на
неговата премиера.
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Театърът не е катедра, не е училище. По тази логика всяка проява в
отречената посока би трябвало се тълкува като дидактика, като остарял
просветителски дискурс. А как тогава бихме коментирали спецификата на няколко много интересни постановки, поканени на варненския
фестивал през годините, които тенденциозно са потърсили формата на
пърформанс-лекция?
В „Лекция за пет пари“ и „Пиеса за кравата“ (2012) – своеобразна
реплика към „Лекция върху нищото“ на композитора Джон Кейдж, –
Джонатан Бъроуз и Матео Фарджион предлагат една театрална игра
като своеобразна форма на съучастие на зрителя. В играта на лектор
и на аудитория остроумният коментар и артистичната асоциативност на „лекторите“ забавляват и неусетно събуждат размисъл за
сериозните неща, навлизат в територията на философията. Поставят въпроси, за които няма еднозначен отговор. Този остроумен и
провокативен хибрид между лекцията и играта създава необичайно
театрално преживяване.
В спектакъла на режисьора Иван Пантелеев „Относно омара“ (2011)
по разказ от сборника на Дейвид Фостър Уолъс „Кратки интервюта с
противни мъже“ Самюел Финци изнася лекция за това как се приготвя
меню от омари. Но от споделяне на рецепта за храна разказът преминава към самата „кухня“ на „събитието“ и воден от актьора, зрителят
си представя усещанията на омара, потопен жив в тенджерата с вряща
вода. Тръгвайки си от спектакъла, си казваш „никога повече няма да
опитам храна от нещо, което е било живо“. Но разбира се, не оставаш
верен на това решение…
Съвременният автор на драматургия за театър е свободен да интерпретира всяка тема с избрани от него средства и стилистика.
Действително, след голямата реформа на модернизма драматургията
е освободена от класическите изисквания като причинно-следствената
логика в развитие на действието, центрирането около един основен персонаж и основна сюжетна линия, чистота на жанра и др. Но възможно ли
е всичко и по всякакъв начин да бъде обект на театрална интерпретация?
Този въпрос можем да зададем в театралната ситуация днес, когато драматургията не е „пристягана“ в класически правила и забрани. Но когато
всичко е разрешено, нима всичко е възможно?
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„Относно омара“ – Д. Ф. Уолъс, реж. Иван Пантелеев, Театър „Фолксбюне“ –
Берлин, Германия, 2009/2010

Двата полюса, между които се простират възможностите на драматургията да интерпретира света, варират между фактологията и фикцията.
Съвременният автор си позволява не само да се разполага както си иска в
тези две области, но и да ги преплита едновременно в един и същ текст.
Политическият спектакъл на ливанския автор и режисьор Раби Мруе „В
търсене на изчезналия служител“ (2010) изцяло се фокусира върху документа. Създателят на спектакъла е седнал в салона между зрителите
с лаптоп на колене, на няколко екрана на сцената се прожектира лицето
му и ръката, която разгръща изрезки от вестници. Визуалният ефект е
сведен до минимум, видим на екрана е само документът. Това, което
го превръща в театрално изживяване и дава широк кръгозор на асоциативното мислене, е коментарът на водещия, неговата интерпретация на
фактите. Парадоксално поднесеният с чувството за хумор актуален журналистически материал въвежда зрителя в една затворена кафкианска
ситуация без изход и го кара да почувства съдбата на хората, притиснати
от тоталитарни режими на много места по света.
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Драматургията на театрални формации, които работят в посоката на
вербатим театъра, като например спектакълът „Яце форкаш“ (2013)
на Студио за документален театър „Vox Populi“ с режисьор Неда Соколовска, се гради върху записаната автентична реч на хора от различни
тематично избрани групи. Актьорът пренася до зрителя тази реч в режима на предварителното условие: отказ от театрална игра. Но отказът от
театрална интерпретация често рискува да постигне ефект на изиграна
нетеатралност или имитирана автентичност. Тук драматургията отсъства
като авторска намеса и интерпретация на текста. Можем да говорим за
драматургия на спектакъла, който „оперира“ с фактологията, изостряйки вниманието на публиката към поставения проблем. Тази автентична
реч, преминала през гласовата „транслация“ на актьора, би трябвало да
събуди у зрителя отзвук на тревожещ го глас, да извика реакция – съпреживяване и рефлексия.
В чешкото представление „Облаци“ (2013) актрисата Вероника Швабова е едновременно драматург и изпълнител на автобиографичния
пърформанс. Чрез възстановяване на вече „били“ ситуации тя изгражда
отворено пространство за свободно проникващи асоциации. Актрисата
разказва за двата рода, от които произхожда по бащина и по майчина
линия, за предците си, непрестанно изправяни един срещу друг във
въртопа на катастрофични политически събития. Така у самата нея, а
впоследствие и у зрителя се събужда вътрешният импулс към противодействие. Драматургията на спектакъла задава сложна конструкция –
колажиран автентичен снимков материал, спомени, писма, разказ на
семейни предания, инсценировки на отделни фрагменти от документирани събития, дублиране на фотоефекти и прожекция, наслагване на
живия и на имагинерните образи. Автентичният образ от снимката се
преплита/слива с проекцията на живото движение на Веронка Швабова.
Драматургията предлага двусмислена, игрова позиция и така актрисата
избира като жанр на представлението клоунадата – едновременно гротескова и носталгична.
И ако драматургията на „Облаци“ подготвя анархистично проведената
среща между документа и фикцията, обект на театрална интерпретация
може да бъде събитие, отразено като новина в медиите, научно откритие,
роман, хайку, филм, картина, философско съждение… Превръщането на
свободно избрания първичен материал в изкуство е онази алхимична
реакция, която би трябвало да изгради действащата театрална фор-
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мула. Драматургията за съвременен театър е максимално отворена към
пресичания между правила, свобода и анархия. По този повод можем
да коментираме очакванията, основани на традиционни представи, че
драматургията се реализира чрез диалог, монолог и ремарки. Ако приемем това дефинитивно, какво можем да кажем за драматургията на
невербалния театър? Тук ще навлезем в зоната, която прелива театъра
с другите изкуства – театралната инсталация заимства езика на изобразителното изкуство, танцовият театър – на балета и танца, технически
опосредстваното изображение като част от средата или от действието
на сцената сродява с фотографията и киното. Можем да говорим за
преминаване и към други пространства извън изкуството – акробатика,
използване на техническите средства на различни медии и тяхната изобразителна система. Тук примерите с поканените от варненския театрален
фестивал представления са многобройни: „Хей, момиче“ на италианския режисьор Ромео Кастелучи (2010), спектакълът „Един следобед“
по „Следобедът на един фавн“ на Клод Дебюси на немския хореограф
Раймунд Хог (2012), словенската постановка „Илиада“ с режисьор Йерней
Лоренци (2016) и др. Очевидно се налага едно понятие за драматургия
на спектакъла, в чиито отворени граници се вместват представата за движение, възможностите на актьора да изрази усещанията си невербално,
трансформацията на пространството, самостоятелният език на визията.
В създаването ѝ обичайно са активни и останалите участници на екипа.
Драматургията на спектакъла „Ракообразно“ на Кит Джонсън X-act (2011)
се основава върху подробно предварително проучване на актрисата,
която е и автор на своето соло изпълнение. Идеята е инспирирана от
едно научно откритие – непознат организъм, обитаващ океанското дъно.
Актрисата открива чрез тялото си най-характерните белези, движения,
сетивност на този нисш организъм и вглеждайки се в него, открива
уникално същество. Изолация, страх, самота, търсене на контакт, изобретяване на собствен език за общуване с очаквания друг в самотата на
огромния океан, това създава аналогия с човешката ситуация в пространствата вътре и извън човешката вселена. Драматургията на този спектакъл е хибрид между научно изследване, физически театър, акробатика,
изобразителен ефект (на прожектиран екран в зелено, наподобяващ
океанско дъно), който служи едновременно като среда и метафоричен
излаз към друго смислово измерение.
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„Хотел Матусал“ на английската трупа „Imita ng the Dog“ (2010) преосмисля идеите за време и за специфичен език на сценичния разказ.
Привнесеното от киното изображение, видяно сякаш през ограничаващото в своята рамка око на кинокамерата, е превърнато в пространство за живото действие чрез драстична намеса в целостта на образа.
Драматургията на този спектакъл се гради върху необичайната гледна
точка – театралното събитие е достъпно през задаван ракурс към изобразяваното. Пред очите на публиката се появяват отделни фрагменти,
отрязъци от „кадри“, чиято последователност провокира зрителя да
наслагва като пъзел различните видими части от зрителното поле и така
сам да възстановява разказа за едно събитие.

© Фотограф Пер Мортен Абрахамсен

В „Масата“ на вроцлавската трупа „Карбидо“ – Павел Чепулковски, Игор
Гавликовски, Марек Отвиновски и Михал Литвинец (2012), публиката
заобикаля в кръг една дървена маса, от която четирима музиканти извличат музика, удряйки я с ръце, галейки я, докосвайки я с различни предмети. Масата е уникално изобретен музикален инструмент, специално
оборудван, така че на него да се свири. Драматургията на спектакъла

„Ракообразно“, танцов спектакъл на Кит Джонсън, Кит Джонсън X-Act –
Копенхаген, Дания, 2005
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въвежда зрителя в необичайно събитие – музициране върху маса, при
което зрителят постепенно се убеждава, че присъства на концерт на
музиканти перфекционисти и е увлечен да следи реакциите на музикантите, начина, по който всеки от тях участва със своя уникалност в общото
събитие на музицирането. Така се разширява обхватът на усещанията,
на енергийния обмен в едно общо театрално преживяване между музикантите, между тях и масата, между тях и зрителите.
Съвременната драматургия за театър е гъвкава, изобретателна и непостоянна. Може да си позволи всичко, дори понякога да е консервативна и
„да играе по правилата“. Какво повече може да се иска от тази свобода?
Драматургът композира текста, действието и визията, служи си с човешкия глас и с тишината, въвлича всевъзможни технически средства в
областта на звука и сценографията, използва всички жанрове и стилове,
самостоятелно и преплетени помежду им. Но тази свобода задължава
към ангажиране с идея, значима за малкия свят на човека сред големия
свят на вселената; задължава към откриване на език, способен да узакони в своята естетика и невъзможното. Абсолютната свобода, в частност и
свободата на автора на текста за театър, е утопия – драматургията днес
е част от споделен с другите театрален процес, част от общия поглед,
идея, импулс на екип от съмишленици.
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БЪЛГАРСКАТА ДРАМАТУРГИЯ И ФЕСТИВАЛЪТ
РУ МЯ НА НИ КОЛОВА
Какви посоки в развитието на българската драматургия можем да открием в представените спектакли в програмите на международния театрален фестивал „Варненско лято“? Това е отправната точка на разсъжденията ми във връзка с темата. Може би има нещо спекулативно в това
да извеждаме тенденции през фокуса на един театрален форум, защото
неговата програма винаги е плод на избор, независимо дали е крайно
субективизиран от един селекционер, или по-обективен през подбора
на комисии, фестивален борд или др. Аз предпочитам да гледам на този
избор като на представителен заради мястото на фестивала в културния
живот и заради различните програми, които формират афиша му.
В съвременната сценична практика драматургията отдавна не е само
представата за добре структуриран по определени правила текст, който авторът е написал независимо от бъдещите сценични реализации и
към който има претенция да разкаже история чрез действие и слово.
Драматургията вече има различни определения спрямо употребата ѝ в
голямото разнообразие на сценични форми. Това се потвърждава и от
темите на настоящата конференция: драматургия на танца, драматургия на сателитни прожекции, нови драматургии и т.н. Разсъждавайки
за постдраматичния театър, Камелия Николова прави обобщението, че
„целта на този театър вече не е формулирането на сцената и изпращането
в зрителната зала на послания, а въздействието и взаимодействието със
зрителя, обменът на енергии“1. Това въздействие и обмен на енергии
драматургията на съвременния театър търси и постига с разнообразни
стратегии.
В българския театър е най-силна традицията, която мисли драматургията
като текст, чието послание и свят се разкрива в представлението. Но в
последните години все повече спектакли изграждат своята драматургия не въз основа на предварително написан текст, който носи в себе
си презумпцията за автономно присъствие като литература, а в един
общ колаборативен процес с творческия екип. В контекста на подобни
1

Николова, К. Промени в отношението текст – представление в българския
театър след 1989 г. – Homo Ludens, 15, 2011, с. 120.
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сценични практики говорим за драматургия на представлението, която
изгражда сценичен разказ и постига въздействие със стратегии извън
тези на класическия драматургичен текст.
Предварителните ми разсъждения по темата на конференцията бяха насочвани от нагласи и хипотези, които, мисля, е необходимо да бъдат проверени през конкретиката на програмираните от фестивала спектакли.
Историята на фестивала (първото му издание е през 1993 г.) съвпада
с годините на политическите промени от 1989 г. и прехода към демокрация. За българската драматургия тези обществено-политически
трансформации носят свободата на творческия избор. В съвременния
модел на функциониране на българския театър няма механизъм, който
да упражнява натиск или цензура върху авторите на текстове. За разлика
от периода на комунизма, когато драматургията и театърът са принудени
да се съобразяват с изискванията на социалистическия реализъм. За текста за театър комунистическата държава полага „грижи“, но единствено
с цел идеологическите ѝ употреби, което спира естествените процеси на
развитие, възможни само в ситуация на демократичен творчески избор.
Част от практиките по времето на комунизма са налагане на допустими
теми, изисквания към персонажите и взаимоотношенията, подкрепа
на верните на Комунистическата партия творци и маргинализиране на
тези, които не покриват изискванията за идеологическа правилност на
творчеството им и т.н.
Един по-задълбочен анализ би могъл да разсъждава за различни „принуди“ в съвременната театрална действителност – тези на пазара и на
успеха, водещи след себе си определени репертоарни решения; но има
пълна и реална свобода по отношение на избора на съдържание, теми,
персонажи, форми и т.н. Цензуриращите механизми и налагането на
социалистическия реализъм като единствено допустим метод за творчество оставя за новата българска драматургия (ако така за удобство
наричаме тази след политическите промени от 1989 г.) наследството на
забавеното развитие спрямо европейския театър. Към това обстоятелство
можем да прибавим и ограниченията относно репертоара по времето на
комунизма, което отнема възможността на българската сцена да се оглежда и съизмерва през процесите в световния театър. Тези разсъждения
формират и една от предварителните ми нагласи, че през първите години
от историята на фестивала можем да сравним българската драматургия
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със „състезател“, попаднал в друга категория спрямо тази, развиваща се в
контекста на демократичните общества. Затова и българските текстовете,
към които посягат режисьорите през 90-те за свободна творческа изява
и които намират място в селекциите на театралния фестивал „Варненско
лято“, са класически заглавия. Програмирани са спектакли като: „Грехът
Златил“ върху Йордан Йовков, сценична версия и постановка Маргарита Младенова, и „Грехът Куцар“ върху Йордан Йовков, сценична версия
и постановка Иван Добчев, Театрална работилница „Сфумато“ (1993)2;
„Змейове“ по П. Й. Яворов и П. Тодоров, реж. Бина Харалампиева, Драматичен театър – Враца (1993); „Майстори“ от Рачо Стоянов, реж. Бойко
Богданов, Драматичен театър – Благоевград (1995); „Невяста Боряна“
от Петко Ю. Тодоров, реж. Валерия Вълчева, Драматичен театър – Димитровград (1995); „Боряна“ от Йордан Йовков, реж. Христо Церовски,
Драматичен театър – Варна (1995) и др. По българските сцени през тези
години срещаме много повече от изброените текстове от класическото наследство на българската драматургия, които не намират място в
програмата на фестивала. Една от причините е, че в повечето случаи те
продължават да бъдат поставени в битови традиции и не се превръщат
в събития за българския театър. За разлика от тях „избраните“ от фестивала спектакли препрочитат класиката, освободена от идеологизираните
наслагвания на предишните години, поставят я в нови сценични интерпретации, търсещи универсалното ѝ звучене.
Много устойчиво в програмите на фестивала присъстват и текстове, които можем да определим като съвременна класика. Една част от тях са
най-доброто, създадено от българската драматургия в периода на социализма или в годините след политическите промени от 1989 г. Това са
пиесите на Йордан Радичков „Луда трева“, реж. Маргарита Младенова,
Театрална работилница „Сфумато“ и Драматичен театър – Димитровград
(1994), „Януари“, реж. Стоян Камбарев, Сатиричен театър (1996), „Опит
за летене“, реж. Крикор Азарян, Театър „Българска армия“ (1997), „Ноев ковчег“, реж. Елена Цикова, Театър „София“ (2000), „Лазарица“, реж.
Крикор Азарян, Народен театър „Ив. Вазов“ (2005), „Суматоха“, реж.
Боян Иванов, Театър „София“ (2011); пиесите на Иван Радоев „Упи, или
театърът в края на века“, реж. Крикор Азарян, Театър „Българска ар2

В скоби след заглавието се отбелязва годината, в която съответният спектакъл е присъствал в афиша на фестивала. Тя не винаги съвпада с годината на
неговата премиера.
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„Януари“ – Й. Радичков, реж. Ст. Камбарев, Сатиричен театър, 1995/1996

мия“ (1994), „Човекоядката“, реж. Клод Бонен (Франция), Драматичен
театър – Хасково (1995); пиесите на Константин Илиев „Великденско
вино“, реж. Иван Добчев, Народен театър „Ив. Вазов“ (1994), „Нирвана“, реж. Маргарита Младенова, Народен театър „Ив. Вазов“ (1996),
„Франческа“, реж. Маргарита Младенова, Народен театър „Ив. Вазов“
(2003), „Нирвана“, реж. Иван Добчев, Драматичен театър – Пазарджик
(2010) и др. Текстовете, които са написани в периода на социализма, не
могат да бъдат поставени в границите на идеологическата конюнктура
и носят в себе си възможности за съвременни интерпретации. Общото
между дотук описаните текстове е, че остават изцяло в класическата
драматургична форма и са плод на традиционното отношение между
текста и екипа на представлението.
Паралелно с тях обаче, в желанието си за силна и ярка авторска изява,
режисьорите постепенно започват да търсят и откриват възможностите на други материали за изграждане драматургията на театралното
представление като колажи, недраматургични текстове, адаптирани
за сцена, и др. Така се появяват спектакли като „Забравени от небето“
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върху книгата на Екатерина Томова „Забравени от небето. Документални разкази за столетниците от Родопите“, театрална адаптация и режисура Юлия Огнянова, Родопски драматичен театър – Смолян (1995);
„Апокриф“, авторски спектакъл на Маргарита Младенова и Иван Добчев
по автентични апокрифни български текстове, Театрална работилница
„Сфумато“ (1998); „Славейковци“, авторски спектакъл на режисьора
Бойко Богданов (1998); „Бит“ по „Оптимистична теория за българския
народ“ от Иван Хаджийски, реж. Възкресия Вихърова (1999); „Роден във
Витил“ по текстове на Георги Господинов, Ани Илков, Калин Янакиев,
авторски спектакъл на Иван Добчев (2002); „Плебеи по рождение“ по мотиви от Ал. Константинов, Ив. Вазов, Ст. Михайловски, Хр. Смирненски,
Т. Измирлиев, Д. Подвързачов и Д. Дебелянов, сценарий и постановка
Маргарита Младенова (2005); „Тапетите на времето“ по произведения
на Константин Павлов, сценарий и постановка Юлия Огнянова (2009).
Много от тези спектакли се превръщат в емблематични за естетиката на
авторите си и за театралната ситуация към моментите на създаването им.
От новата българска драматургия едно от най-устойчивите присъствия в
програмите на фестивала са текстовете на Боян Папазов „Бая си на бълхите“, реж. Крикор Азарян, Театър „Българска армия“ (2001), „Продавате ли
демони?“, реж. Крикор Азарян, Театър „Българска армия“ (2005), „Да отвориш рана“, реж. Иван Добчев, Театър „Българска армия“ (2010), „Рицар
на светия дух“, реж. Маргарита Младенова, Народен театър „Ив. Вазов“
(2012). Според Николай Йорданов Боян Папазов е „драматургът, който се
заема да разкаже българската история като сложен разказ от множество
различни индивидуални истории“3, където може би се съдържа и част
от мотивацията за избора на текстовете му.
Комедийният жанр не е с много силно представителство в програмите
на фестивала, особено в сравнение с немалобройните постановки по
българските сцени. Обяснението е, че комедиите са включвани в репертоара на театрите като най-лесния маркетингов ход за привличане
на публика, но без амбицията за високи художествени резултати. Част
от фестивалната програма през годините са спектакли по текстове на
Камен Донев „Обърнете внимание“ и „На нивото на очите“, поставени
от самия автор, и „Самолетът беглец“, реж. Галин Стоев (2000), в които
ежедневните битови ситуации са доведени до абсурдно развитие.
3

Йорданов, Н. Театърът в България 1989–2015. С., 2016, с. 115.
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Яна Борисова е авторът, на когото всички поставени на сцена текстове
присъстват в афиша на фестивала: „Малка пиеса за детска стая“ (2008),
„Приятнострашно“ (2009), „Тихи, невидими хора“ (2009), „Хората от Оз“
(2013), „За теб“ (2015). Драматургията на Яна Борисова получава признание и като текст, и като реализация (награди, участие във фестивали),
но макар признати като едни от най-успешните текстове за театър през
последните години, те нямат последващи сценични интерпретации.

Снимка архив

Една ясно отчетлива тенденция, представена и в програмите на фестивала, която може да датираме към последното десетилетие, е колаборацията между автори и режисьори за създаване на драматургичната
основа на представлението. Плод на такова сътрудничество са спектаклите „Ноктюрно – от прахта до сиянието“ от Светлозар Георгиев, Ирина
Голева и Огнян Голев, реж. Ирина Голева (2011), „Праехидно“ от Здрава
Каменова и Гергана Димитрова, реж. Гергана Димитрова (2012), „Завръщане във Витенберг“ от Георги Тенев и Иван Добчев, реж. Иван Добчев
(2012), „Медея – майка ми“ от Иван Добчев и Стефан Иванов, реж. Иван

„Апокриф“ – авторски спектакъл на Маргарита Младенова и Иван Добчев,
ТР „Сфумато“, 1997/1998
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Добчев (2013), „Пепеляшки ООД“ от Здрава Каменова и Гергана Димитрова, реж. Гергана Димитрова (2015).
Има общо с колаборативния принцип и работата на Студиото за документален театър „Vox Populi“, което работи в жанра на вербатим театъра. Тук драматургията се изгражда от документален материал под
формата на интервюта, които актьорите възпроизвеждат на сцената,
опитвайки се да запазят автентичното звучене и изказ на интервюираните. При подготовката на спектаклите си екипите провеждат теренни
проучвания. Драматургията на представлението се изгражда от подредбата на отделните разкази, от песни, от предметния свят на сцената, а
темата винаги е социално значима. Например спектакълът „Невидими
№ 3: Дом“ (2014) разказва за хората, които са останали без дом и живеят
на улицата, а спектакълът „Мир вам“ (2016) се докосва до болезнените
истории на бежанци и мигранти. В програмите на фестивала присъстват
още три спектакъла на Студио „Vox Populi“ – „Яце форкаш“ (2013), „Але,
хоп! – по високо опъната тел“ (2015), „Оттука започва България“ (2016;
продукция на Шуменския театър, но осъществен по метода на работа
на „Vox Populi“ с режисьор Неда Соколовска).
В програмите на фестивала откриваме още една стратегия за изграждане
на драматургията чрез адаптирането на станали популярни в публичното
пространство романи. На такава основа са спектаклите „Ковачи“ от Алек
Попов, реж. Възкресия Вихърова, „Възвишение“ от Милен Русков, реж.
Иван Добчев, и „Сестри Палавееви“ от Алек Попов, реж. Елена Панайотова.
Предварителната ми хипотеза, че въпреки грижите за българската
драматургия (под формата на конкурси, приоритетното финансиране
на проекти върху български текстове и т. н.) тя не е много избирана от
българския театър и не е в основата на успешни сценични проекти, се
опроверга дори от чисто статистическото оглеждане на програмите на
фестивала през изминалите години. Афишът на настоящото 25-о издание е първият, в който няма нито едно заглавие върху български текст.
В повечето издания има средно по 4–5 заглавия върху български автори,
които попадат във всички програми на фестивала. Реализираните спектакли са разнообразни като форма, екипи, сцени и т.н. Голяма част от
тях се превръщат в събития за съответния театрален сезон и са важна
част от биографията на творците, които ги създават.
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Отграничаването на различни подходи в българската драматургия натрапи хипотезата, че тя развива някои от актуалните тенденции в европейската драматургия с известно закъснение. Най-характерен е примерът
с практиката на създаване на драматургия в т.нар. „дивайзинг театър“,
при който спектакълът се създава с участието на целия творчески екип.
Тази форма бе въведена в българската театрална практика едва в последните години.
Извън логиката на настоящия текст останаха някои интересни гледни
точки към темата за българската драматургия: кои режисьори и театрални формации най-често се изразяват чрез нея; защо не малка част
от поставените на сцена български текстове остават извън програмата
на фестивала, и може би най-интересната – как в рамките на афиша на
един международен театрален фестивал присъства българската драматургия спрямо представената чужда.
Независимо от това можем да обобщим, че през фокуса на Международния театрален фестивал „Варненско лято“ пейзажът на българската
драматургия изглежда разнообразен като форма, език, тематичен интерес, начин на изграждане… Една от най-изненадващите тенденции,
изкристализирали при разглеждането на фестивалните програми, е, че
българският театър много често избира да се изрази през текстове на
родни автори.
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КАТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО И СТИМУЛ
ЗА РАЗВИТИЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЕКИПИ У НАС
ЕЛЕ НА АН ГЕЛОВА
Моите наблюдения са от последните пет-шест години на Международния театрален фестивал „Варненско лято“. Впечатление ми направи
представеното своеобразно ветрило на българската драматургия, в
която можем да проследим стабилни тенденции и ярки открития в театъра, базиран на текст. Разбира се, включените в някои от модулите
на фестивала спектакли далеч не изчерпват цялостната информация за
различните развития в българската драматургия, но те са някакъв вид
„въведение в тяхната картина“, ако мога да използвам заглавието на
пиеса от Маргарит Минков.
В периода 2012–2016 г. Международният театрален фестивал „Варненско
лято“ е бил сцена на 29 заглавия от света на българската драматургия,
като в това число включвам сценарии и документални текстове, които
живеят единствено сценичен живот. Тук попадат представления на Студиото за документален театър „Vox Populi“ като „Мир вам“, „Але, хоп! – по
високо опъната тел“ и „Невидими № 3: Дом“. Друг пример на текст, имащ
само сценичен живот, е музикалният проект на Марий Росен „Духът на
една дива“, който закри двадесет и четвъртото издание на фестивала.
С тези 29 поканени представления само за пет години „Варненско лято“
показва ангажимент и интерес към програмирането на българската драматургия. Затова мисля, че е важно да откроим определени параметри,
тенденции и нишки, които да ни помогнат в осмислянето и разграничаването на отделни нейни типове.
Според мен има три линии, през които новопоявилите се текстове за
театър биха могли да се наместят по-добре в съзнанието ни и да подпомогнат разбирането на принципите на развитие на творческите екипи у
нас; на артистите, които работят по тези текстове или които ги създават.
Първа, и то най-видима линия е тази на литературната адаптация или
по-скоро на жанра на преведения на сценичен език роман. В това поле виждаме имената на Алек Попов, гостувал със „Сестри Палавееви“
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(реж. Елена Панайотова, 2016). До него, естествено, се нарежда и „Възвишение“ от Милен Русков (реж. Иван Добчев, 2014). В тази формула
на интерпретация на литературата от страна на театъра като че ли всичко е ясно – режисьорът е този, който се превръща в съавтор на текста,
адаптирайки го към сценичното действие, докато останалите участници
в творческия екип са по-скоро последователи. При всички положения
това е режисьорски театър, чиято формула ни завещава 20. век, но продължава да бъде актуална и днес.
Режисьорският театър дава повод основно за по-дълбоко детайлизиране и интерпретация на вече готова пиеса. Намирането на любопитен
постановъчен ключ дава нова, неочаквана гледна точка за текста и допълва темата, която тя разглежда. Като примери тук могат да се посочат
постановките „Ковачи“ от Алек Попов (2013) и „Фантомна болка“ от Елена Алексиева (2013) – и двете дело на режисьора Възкресия Вихърова.
Отвъд тази малко или много традиционна, тествана през годините схема
на работа с вече готовия текст за театър, се откроява друга линия, която
ми се струва по-предизвикателна за анализ и която се явява като стимул
за развиване на творчески екипи. По някакъв начин тя е силно обвързана
със съвременния път на актьора и неговото все по-силно приближаване
до текста на представлението, отколкото в театъра на режисьорската
интерпретация, където диалогът текст – представление е в ръцете
по-скоро на режисьора, а актьорът е проводник на неговия замисъл.
Бих искала да поговорим за наскоро появилия се феномен, който може
да се формулира като „актьорското съзнание като източник на драматургия“.
Добър пример за това е „Дисонанс за двама артисти“ (2016) – спектакъл
на „Паник Бутон Театър“, проект на режисьора Василена Радева и на актьора Нейтън Купър. Заедно с актрисата Богдана Котарева те създават
представление на базата на образи и епизоди, изградени от автобиографични материали в най-разнообразен диапазон – сънища, спомени,
артистични визии. Резултатът е рядко срещан тип театър, който приема
субективното актьорско съзнание за своя драматургия. „Дисонанс за
двама артисти“ преплита фрагменти от сънища и материалът придобива
силно автентичен характер, в който човешкото, личното, сюрреалистичното се смесват в един съноподобен разказ.
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„Дисонанс за двама артисти“ – авторски спектакъл, реж. В. Радева, Паник
Бутон Театър и ДНК, 2016

Друг успешен проект, представен на фестивала в последните години, е
представлението „Между празниците“ (2015), чийто текст се отличава
поради своята специфична форма на границата между поезията и документалистиката. Текстът на Стефан Иванов е изграден в пряко общуване с двамата актьори Елена Димитрова и Христо Петков. Основната
драматургична линия маркира процеса на актьора, който рови в себе си
през своето минало. Авторът работи със спомени на актьорите, като ги
използва по абстрактен начин с цел да деконструира, да унищожи действието, да го погълне в своите образи и асоциации. Резултатът, както и в
„Дисонанс за двама артисти“, е изключително метафоричен и поетичен.
Трети подобен случай на текста за театър, превърнат в отворено поле за
експерименти и покана, дори задължително условие за включване от
страна на актьора, са проектите на Студио за документален театър „Vox
Populi“. В тях работата на актьорите прилича на тази на изследователя
антрополог. Те събират и организират интервютата, които предварително правят с хора от реалния живот – преки участници в конкретната
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житейска ситуация, която представлението изследва. (Често това е наболял проблем на обществено и социално ниво, на лична трагедия, на
колективна криза.) Тази формула на създаване на представление става
особено устойчива и конкретна и по някакъв начин се е превърнала в
микрошкола за актьори, а защо не и за актьорско авторство. Тук драматургията се създава колективно, в съчетание между вербатим и дивайзинг театъра. Но при всички положения актьорът (или по-скоро групата
от съмишленици около даден проблем) е отново неин първоизточник.
В тези три варианта актьорът постепенно се превръща в съавтор на текста
в рамките на нови творчески екипи, експериментиращи около идеята
за драматургия, пренасяйки я в нови траектории.
Въпреки всички разлики при подхода на създаването на представление
от страна на различните екипи интересът към новия, създаден специално
за представлението текст, се явява като отчетлива тенденция.

© Фотограф Здравко Йончев

Може би е уместно да кажем, че тази ситуация донякъде се дължи на
силното развитие на българската драма в последните 8–9 години и от-

„Пепеляшки ООД“ – З. Каменова и Г. Димитрова, реж. Г. Димитрова, ОСАИК
„36 маймуни“, Тарт Продушкън, България/Германия, 2015
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носителното нарастване на количеството текстове, написани през това
време. За постигане на този резултат, от една страна, помагат различните
конкурси за българска драматургия с парична награда като тези на Театър
„София“, Театър 199, Нов български университет и др. От друга страна,
все повече влиятелни режисьори се обръщат към нови български текстове. Един от най-ярките примери за последното са спектакли като тези
на Галин Стоев с условно казано, „трилогията“ от Яна Борисова – „Малка
пиеса за детска стая“ (2008), „Приятнострашно“ (2010) и „Хората от Оз“
(2013). В този сформирал се покрай създаването на представленията
постановъчен екип прави впечатление отново процесът на създаване –
постепенно колаборативният подход измества строгата режисьорска
интерпретация. Тази промяна е ясно видима и в представленията: те
съдържат лекота, ефимерност и много точен баланс, синхрон между
различните елементи. Постига се истинска синергия между режисьор,
драматург и изпълнители, като признанието за това не закъснява – ще
дам пример само с представлението „Приятнострашно“ е с две награди
„Икар“ 2010 (за режисура и за драматургичен текст) и с награда „Аскеер“
2010 (за най-добро представление).
Този успех в българската съвременна драматургия не е сам – приблизително по същото време възникват и други усилия, този път от страна на
независими организации. Силна видимост има сдружението „36 маймуни“ с открояващите се имена на Здрава Каменова и Гергана Димитрова.
Едно от най-любопитните техни представления е поканено на Международния театрален фестивал „Варненско лято“ през 2014 г. и това е
„Пепеляшки ООД“, с подзаглавие „Театрален наръчник за разочаровани
принцеси“. Драматургично погледнато, „Пепеляшки ООД“ е колаж от
множество истории за архетипа на жената, пресъздадени от всеотдайни и енергични мъже-актьори, без да се прибягва до травестия или до
нагледно илюстриране на това, че мъж играе жена. Напротив, пиесата
борави с този факт максимално естествено, фриволно, предоставяйки
ироничен и неочакван разказ за женското съзнание. Важен елемент в
пиесата е и симултанното присъствие на три езика – немски, английски
и български, със съответно говорещите на майчиния си език актьори.
Това едновременно постановъчно и драматургично решение съдържа
известна доза риск, тъй като за повечето зрители е необходимо да следят субтитрите. Но въпреки това неудобство „Пепеляшки ООД“ вълнува
с точно реализирания потенциал на всички участници от екипа.
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Друг важен проект на „36 маймуни“ е дългосрочната инициатива „ProText“, която функционира на различни нива – като платформа за преводи
на драматургични текстове и като платформа за пърформанс-четения на
нова драматургия и развитие на експериментални сценични практики.
Приблизително в началото на „ProText“ през 2008 г. Международният
театрален фестивал „Варненско лято“ включва в модула си „Паралелна програма“ пърформанс-четенията на пиесите „Грозният“ от Мариус
фон Майенбург и „69“ на Игор Бауеризма. В този случай „Варненско
лято“ е всъщност партньор в проекта „ProText on tour“ и подпомага популяризацията на нови европейски драматургични текстове. Ценното в
инициативата е представянето на текстовете в алтернативни пространства, подбрани специално според спецификата на текста. В допълнение
интердисциплинарният проект включва музика на живо и мултимедия
и си поставя амбициозната цел да провокира диалог между авторите и
техните потенциални партньори (режисьори, изпълнители, сценографи,
музиканти) – мисия, която проектът запазва и до днес.
Разбира се, биха могли да се дадат още много примери за любопитни
процеси и впечатляващи резултати във взаимодействието творчески
екипи – нова (българска) драматургия. Но дори и на базата на изброените примери е важно да се откроят тенденциите в сценичните адаптации
на романи, в това, което нарекох „актьорското съзнание като източник
на драматургия“; в документалния подход в изграждането на драматургия при вербатим театъра, както и при все по-актуалния колаборативен
принцип на работа между режисьор и драматург. Отвъд изброените
параметри съществуват и множество примери, преминаващи отвъд
тези малко или много условни граници, в които представленията биха
могли да съществуват и в съвсем различен теоретичен спектър. Пример
за това е проектът „Духът на една дива“ от Марий Росен, споменат в
началото на този текст. Друг важен обект на анализ са също проектите
в областта на съвременния танц и пърформанс, в които драматургията
е далеч по-сложно понятие; светът на визуалния театър и инсталацията
също съдържа своите драматургични предизвикателства. В този ред на
мисли, този текст далеч не изчерпва всички възможни гледни точки, но
представя в известен смисъл обединените около нова българска драматургия творчески екипи. В последните 5–6 години тя се доказа като
събирателна точка за едни от най-интересните професионалисти в театъра у нас. Да се надяваме, че тази тенденция ще продължи.
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НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ
„ВАРНЕНСКО ЛЯТО“ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ.
МОДЕЛИ НА УСТОЙЧИВО ПРИСЪСТВИЕ
МИ ХА ИЛ БАЙКОВ
Настоящият текст има за цел да обърне внимание на някои от най-интересните сценични реализации на съвременни български текстове за
театър, преминали през сцената на Международния театрален фестивал
„Варненско лято“ в периода 2007 – 2017 г. Избирам съзнателно последните 10 години, защото освен големия юбилей – 25 години МТФ „Варненско лято“, аз отбелязвам и един по-малък, личен юбилей и това са
10 години от връзката ми с фестивала като негов наблюдател.
Ще се спра на онези нови български драматургични текстове и/или
драматургии, създадени в хода на самите представления, а също така и на театрални пърформанс-инсталации и/или танцови спектакли,
създадени от български автори, които са били част от фестивала и са
се превърнали в устойчиви театрални събития във времето след тяхното експониране на неговата витрина. Считам, че би могъл да бъде
разгледан както импулсът за тяхната поява, така и причината за трайния зрителски интерес. Ето защо реших да разгледам моделите на поведение на тези спектакли и как те се държат в нефестивална среда.
Отправна точка, разбира се, си остава фестивалът „Варненско лято“ и
тяхното случване именно там.
В началото ще започна с това, че за последните 10 години на фестивала са
гостували или участвали близо 70 сценични произведения, базирани на
нова драматургия, танц, пърформанс, хепънинг, акции-инсталации или
др. от български автори. Има години, в които това е по-умерено – между
4 и 5 от общия брой на селектираните във всички модули на фестивала,
а има и такива, в които са над 10–11. Статистиката показва, че една трета
от тях продължава да се играе и до днес. Ето три кратки акцента, които
безусловно можем да разглеждаме през фокуса на фестивала.
Най-ярко присъствие в полето на традиционната драматургия има авторът Яна Борисова – драматург на пиесите „Малка пиеса за детска стая“,

© Фотограф Павел Червенков
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„Приятнострашно“ –
Я. Борисова, реж. Г. Стоев,
Театър 199, 2009/2010

„Приятнострашно“, „Хората от Оз“, „Тихи, невидими хора“ и „За теб“.
Първите три са част от афиша на Театър 199 и са гостували от 2008 до
2013 г. Някои от тях са повтаряли своето участие на фестивала, а другите
имат еднократно присъствие съответно през 2009 г. за „Тихи, невидими хора“ – продукция на Младежкия театър, и през 2015 г. – „За теб“,
спектакъл на Продуцентска къща „Смут“. Драматургът Яна Борисова на
практика присъства на фестивала „Варненско лято“ с цялото ѝ познато
творчество, тъй като и петте ѝ пиеси са част от историята на фестивала,
а три от тях продължават своя сценичен живот и до днес. На 13 октомври 2017 г. Театър 199 отпразнува и 10 години от премиерата на „Малка
пиеса за детска стая“. В този ред на мисли налице е трилогия (реж. Галин
Стоев) с особено дълъг сценичен живот, което е по-скоро необичайно
за сценична практика у нас. В общия случай голяма част от текстове,
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които се поставят, имат както кратък сценичен живот, така и еднократни постановъчни решения, какъвто впрочем е и случаят с пиесите на
Борисова. Това е интересен феномен, на който следва да се обърне
внимание. Как и защо един очевидно толкова успешен автор – що се
касае до брой номинации и получени национални театрални награди,
участия във фестивали и др. – остава със своите единични сценични
реализации? Отговорът съвсем не би могъл да бъде един и навярно
причината за този ход на нещата е комплексна. Допускам хипотезата,
че успехът и дългият живот именно на тези три спектакъла до голяма
степен се дължи на конкретиката на драматургията, т.е. пиесата е писана
именно за тези артисти и/или част от тях са прототипи за създаването
на персонажите. Разбира се, добрата режисьорска работа на Галин Стоев и феноменалното присъствие на актьорския състав също не бива да
изключваме като фактор за трайно присъствие в репертоарния афиш.
В трилогията участие взимат актьорите Радена Вълканова, Снежина
Петрова, Стефан Вълдобрев, Вежен Велчовски, Владимир Пенев, Атанас Атанасов и Цветана Манева – всички те водещи имена в българския
театър с устойчиво присъствие в годините. Впрочем, когато говорим за
устойчивост, е необходимо да кажем и нещо много важно. Театър 199
има добра практика в „отглеждането“ на спектаклите си, така че като
добавим и успешния мениджмънт, налице е един наистина сполучлив
модел на присъствие в театралния ландшафт у нас. Важно е обаче да
кажем, че през годините селекцията на фестивала „Варненско лято“ не
е пропускала спектаклите по текстове на Яна Борисова и в тази посока
можем да добавим, че той отразява пулса на времето и в известна степен се явява точен лакмус на непреходното.
Вторият акцент е свързан с представления, чиято драматургия е създадена в хода на работата, или такива, чийто изходен материал е документално или антропологично изследване, което има за цел в по-късен
етап да се превърне в сценичен продукт. В разглеждания тук период от
фестивала – последните 10 години, попада и появата на т.нар. „вербатим
театър“. През последните няколко творчески сезона осезаемо се настани
тази далеч по-позната в Западна Европа, отколкото у нас съвременна
сценична практика. МТФ „Варненско лято“ съвсем естествено улавя тази
вълна и в програмата на изданията от 2013 г. насам присъстват спектакли
като „Яце форкаш“, „Невидими № 3: Дом“, „Мир вам“, „Оттука започва
България“ и др. Техен автор е режисьорът Неда Соколовска. Трайният
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интерес, който тя проявява към вербатим театъра и всяка форма на изкуството, която ѝ позволява да говори с общността, създава условия за
появата не просто на нейни спектакли, но и на последователи – кръг от
хора, които също проявяват интерес към документа. Но докато Студиото
за документален театър „Vox Populi“, което Неда Соколовска представлява, работи главно в алтернативни пространства като Центъра за култура и дебат „Червената къща“, то виждаме, че през последните години
стилистиката на документалния и вербатим театъра намира място и в
репертоарния театър. Става въпрос за „Оттука започва България“ – първия вербатим спектакъл у нас, реализиран с трупа на държавен театър.
Той е авторски документален текст, построен дословно върху интервюта
с шуменци по важни за града и човека теми. „Оттука започва България“
на Шуменския театър е поглед към миналото ни, към родовата ни идентичност, към съвременния патриотизъм и съжителството на различните
етноси. Считам, че в това отношение фестивалът изпреварва случващото
се у нас, тъй като още през 2010 г. той е трибуна на спектакли като „В
търсене на изчезналия служител“ на Раби Мруе или „Къщата на имената“ на Айлин Ерсьоз.
За „В търсене на изчезналия служител“ ливанският артист Раби Мруе
се вдъхновява от едно съобщение в пресата: „Миналата сряда по
обяд служител във финансовото министерство, на име Р. С., е изчезнал безследно. Жена му се бори за правото да разбере къде и защо е
задържан. Изчезването на Р. С. представлява не само трагедия за неговото семейство, но и доказателство за пълната липса на уважение
към гражданите“. Така Мруе влиза в ролята на телевизионен журналист, за да се отправи в търсене на истината, опирайки се на всякакви
сведения по случая. На сцената – три екрана и един мъж, който заема
мястото си сред останалите зрители в залата малко преди началото на
спектакъла. На стола до него – няколко тетрадки с налепени по страниците изрезки от вестници, пред него – камера, която през цялото
време следи лицето и ръцете му, разлистващи тетрадките, и предава
увеличения им образ върху два от екраните. На третия екран друг чифт
ръце, на Хатем Имам, чертае схеми и диаграми, изписва имена и дати в усилието си да онагледи абсурдните криволици в разследването
около изчезналия чиновник. Към финала изписаното и надрасканото
е така плътно, че е покрило всичко.

Михаил Байков. НОВИ БЪЛГАРСКИ ДРАМАТУРГИИ...

83

Неслучайно отделям по-специално внимание именно на този чуждестранен спектакъл, който гостува на „Варненско лято“ след участието си
на фестивали като Fes val D’Avignon и Wiener Festwochen. Той разглежда
темата за невидимите хора, за онези, които изчезват и не са важни за
социума, защото представляват отделни единици, които не се побират в
официалната статистика. Тази тема за невидимите се превръща в отделна програма за „Vox Populi“, които създават „Невидими № 1“ за хората с
опорно-двигателни проблеми, „Невидими № 2: Фу“, което се опира на
десетки интервюта с китайци, които живеят в България, и „Невидими
№ 3: Дом“ с фокус върху бездомните хора.

© Фотограф Иво Хаджимишев

Третият акцент ще сложа върху спектаклите „Ритъм & блус“ 1 и 2,
създадени от Румен Цонев и екипа на Малък градски театър „Зад канала“, които отново на принципа на колаборативния театър създават
драматургична основа, която наслагват с музикална партитура. Такъв
тип спектакли, общо взето, се случват там, където има условия, преди
всичко актьори с изявени вокални и певчески способности. Но тяхното устойчиво присъствие през годините, включително и участието им

„Ритъм и блус“ 1 – авторски спектакъл на Р. Цонев, МГТ „Зад канала“, 2006/2007
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на фестивала, е интересен за наблюдение факт. На 10 април 2017 г.
„Ритъм & блус“ 1 също навърши 10 години, а театърът изигра своето
200-но юбилейно представление. „R & B, или животът такъв, какъвто
може да бъде… ако стане музика“, наистина е необикновен спектакъл
за българския театрален репертоар, изграден изцяло върху музика.
Актьорите изпълняват любими произведения от различни жанрове – от
най-известните оперни арии до фолклорни песнопения, от шедьоври
на класиката до образците на джаза, от поп и рок хитовете до незабравими филмови мелодии, от етномузика до най-известни световни
мюзикъли. От Бах, Хендел, Моцарт, Бетовен до „Бийтълс“, Боби Макферин, Мери Джей Блайдж, АББА и „Манхатън Трансфер“. Успехът на
спектакъла ражда втора сценична реализация, без тя да отменя първата. Така се появява и „Ритъм & блус“ 2, който също през 2017 г., на
26 май, отбелязва своето 100-но представление. Малко са спектаклите
в българския репертоарен театър, които биха могли да се похвалят с
такъв брой показвания пред публика, затова е важно да се отбележат.
И двата спектакъла на Румен Цонев са част от програмата на МТФ
„Варненско лято“. Първият още през 2010 г., а вторият през 2015 г. Това
за пореден път доказва способността на фестивала да улавя трайни и
стойности сценични произведения, които имат самостоен и устойчив
живот и отвъд фестивалното им случване. Паралелно с това показва
и един публичен интерес, който повече от 10 години не стихва, което
индикира за реализирана успешна сценична стратегия по отношение
на нов музикално-театрален материал, извън вербалния език, който
българският театър търси и който публиката припознава.
Ако трябва да обобщим казаното дотук, то следва да отбележим два
вектора. Единият е хоризонтален и представлява фестивала „Варненско лято“, който има начало и няма край, заради тенденцията на своето
устойчиво присъствие в театралния живот у нас. И втори – вертикален,
който бележи появата на определени спектакли, които се раждат, набират скорост, след което „губят височина“ и отпадат от театралния репертоар на държавните, общински или частни театри и компании. Някои
от тях, като изброените по-горе – трилогията на Яна Борисова и Галин
Стоев, диптихът на Румен Цонев, продължават все още своя вертикален
път нагоре. Там, където двата вектора се пресичат във въображаемата
театрална равнина, тези успешни представления, плод и на удачни мениджърски решения, са намерили място за среща в международния
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фестивален афиш, а интересът към тях продължава и до днес. В тази
равнина биха могли да бъдат набелязани безброй много точки от различен характер, а свързването им след време ще покаже картината на
най-открояващите се драматургични тенденции, на които сме имали
шанса да бъдем свидетели.
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Става дума за драмата днес, или за текста за театър, както често този
литературен жанр вече се припознава. Макар и част от класическото
деление на литературата и посочен от Античността като последен вид,
и по този начин логично изглеждащ най-висш, което става особено ярко
като признание по време на класицизма, драмата – или както и да я наречем – също така винаги се е смятала и като особено неустойчив вид.
Като написан текст тя все още е нестанал театър, но като вече театър,
тя не е литература и следователно не се усвоява само чрез четенето на
букви и думи. Но защо не; в някакъв по-висок смисъл най-висшето трябва
да бъде и най-неопределимо.
Знаем редица драматургични текстове и техните автори, останали както
като литература за четене и изучаване, така и в редица сценични превъплъщения във времето. Дали ще ги наричаме „чужди“ или „родни“,
„европейски“, „балкански“ или „български“, те са наше общочовешко
наследство. Няма смисъл да изброяваме имена. Въобще наследството
е категория, която събира родно и чуждо: имаме европейско наследство, наследство на цивилизацията и пр., в които влиза и нашето родно
наследство. Това е особено валидно за театъра, който поглъща по свой
начин отделните наследства и винаги ще остане по-богат от онова, което
наричаме българска драма или текстове за театър, написани от българи.
Та въпросът ми е: какво наследство от написани текстове за драма сме
оставили през последните 27 години след промяната на комунистическия
режим? Преди това можем да се запитаме дали, независимо от промени
и моди, настъпващи в практикуването и изявите на театъра и драмата,
трябва вече изобщо да разчитаме на наследство? Можем да се изкушим
от мисълта, че изобщо развитието на културата и на света днес отричат
унаследяването. Разбира се, не е така, защото и най-революционните
времена и епохи не са успявали да заличат миналото, дори когато организирано и целенасочено са се стремили да го разрушат. От друга страна,
наследството е задължение и трябва да бъде поддържано. Но не само
това. То предизвиква постоянна ревност сред наследниците и тяхната
загриженост към него – за да могат, разбира се, да се изтъкнат като не-
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говите пазители – винаги предизвиква спорове, защо не и войни. Това
също е достатъчен довод за отказ от наследство.

© Фотограф Бистра Бошнакова

Какво представлява наследството като живот? Живо ли е, или може да
бъде мъртво, което ние да оживяваме? Днес има стремеж да се гледа
на произведенията на наследството най-вече като на музейна култура и
туризъм. Но едно е да наследяваме мъртва, музейна култура, сред чиито
остатъци и руини бродим и почиваме през уикендите, друго е да сме
наследници на нещо все още живо, което ни утвърждава като хора на
настоящето, продължаващи да живеят в неразривна връзка с миналите
епохи: близки и далечни по време и пространство. Имаме ли днес живо
наследство от написани у нас текстове за театър от близкото минало;
както и такива, направени с участието на българи в чужбина? Какво от
нашето време на писане на драми ще можем да предадем на наследниците си – независимо дали те са родни и чужди; т.е. българи и чужденци?

„Франческа“ – К. Илиев,
реж. М. Младенова,
НТ „Ив. Вазов“, 2001/2002
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Наследството, дали го желаем или не, някак се натрупва постепенно и
тихо; така че ние сме придобили някакво наследство за тези 27 години
и в драмата. Но каква част от него е употребявано и действащо наследство, тъкмо живо, а не забравено или изхвърлено? Като количество
след промяната у нас се създадоха доста пиеси и въобще текстове за театър. По-голямата част от тях като цяло преследват старата, традиционна
стратегия на писане на драми, в която трябва да разпознаем сюжета и
разчетем в него някакви аналози с протичащата действителност и нейните развиващи се процеси; напълно свободно съставени, освободени от
наложена от горе цензура или задължителни препоръки. Тъкмо свободата на писане е основното достижение на тези 27 години. Много често
тази свобода е спонтанна и независима от наложените традиции, без те
да се познават; това е свобода за себе си, а не от нещо. Тези текстове се
създават като че ли, от една страна, с идеята да бъдат унаследени, но
много често тяхната откъснатост и аконтекстуалност пречи да останат
след себе си. Възможността за свобода сякаш не може да се осъществи
напълно в един режим на унаследяване. Едни такива текстове трябва
да бъдат оставени на своето самосъздаване, да бъдат положени в нещо
като сюрреалистичен поток и самата идея за организация на текста вече би спънала идеята за свобода. Онова, което у нас през 60-те години
на миналия век наричаха „лирична“ или „поетична драма“, сега е един
господстващ принцип, т.е. настъпила е след политическата промяна една
вторична поетизация, но разбира се, много по-категорична от онази,
първата. Отново базисни са субективните нагласи, които постоянно създават и тутакси рушат своето себе си – защото, за да бъде то напълно
себе си и ако не да осъществява, то поне да учудва в контакта с другото,
трябва и непрекъснато да се разрушава. Като че ли страхът за свободата
е толкова силен, че смислообразуващата роля на думите, изреченията и
речта трябва постоянно да бъдат под съмнение. Въобще възможността
да се структурира някакъв процес на разпознаване на общоартикулируема идея следва да се държи на прицел и на разстояние. Разбира се,
тук бихме разпознали една постмодерна ситуация и обща нагласа, изразяваща се в страха от глобализиране; от големите и крайни наративи.
Но тъкмо все по-разширяващата се глобализация води до надребняване
на драматизма и съответно на използваните теми. Въобще глобализацията не е управляем процес и едва ли може да бъде; по този начин тя
води до едно партикуларизиране на драматичното. Така всичко става
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драматично. По този начин обаче глобализацията води до локализация
и това не е парадокс; до едно все повече локализиране на болката или
по-точно на безбройните болки. Днес всичко боли: по цялото тяло на
човека и социума. Но тъй като няма вечен живот, или поне вече не го
откриваме някъде напред, ни остава само тялото сега. И трябва да продължим живота на тялото, доколкото можем, макар да съзнаваме, че то
вече не е онова тяло и че е станало друго. Да продължим и движението
си от болка към болка и да избегнем осъзнаването на болестта, която
най-често би могла да предизвестява и края.
Тъкмо тук настъпва конфликтът и противоречието с времето, в което се
намираме; времето, което, искаме или не, ни глобализира и събира в
себе си: както със своите добри възможности, които ни предлага, така и с неизбежно съпътстващите ги опасности. А то ни изхвърля извън
загрижеността за тялото и за конкретните, малки болки. Така Общото,
или дори да го наречем Голямата идея, остава, макар и тя да не може
да бъде формулирана поради липса на време, и така да се каже, остава
някак в скоби и „вътре в себе си“. Тя съществува не като движение назад и носталгия, а като предпоставка за движението ни напред, но без
да може да бъде изразена. Мисля обаче, че времето на безкрайната
свобода на тялото и неговите желания, поне тук, на мястото, наречено
„Запад“, приключва и така от хедонизъм и епикурейство ще трябва да
преминем в лоното на стоицизма – впрочем дали по съвпадение или не,
двете философски течения са се случили в тази последователност. Да се
придвижим към една по-голяма балансираност в израза, към умереност
както в желанията, така и в съпричастието, както и в избавянето от празната емоция. Към по-голямо вглъбяване, съсредоточаване и оттук – към
точно, конкретно и възможно изразяване на самите нас. Към съмнения,
които обаче не бива да пораждат паника. Дали консуматизмът в крайна
сметка може да победи? Това днес изглежда по-скоро вероятно и в такъв
случай то ще бъде една пирова и последна победа. Но той е неизчерпаем и винаги недостатъчен, и по този начин винаги побеждаван както
от другото, така и от самия себе си. Разбира се, необходими са (както
винаги) повече идеи, а те винаги произлизат отнякъде, от някакво място.
Наличието на обща глобална нагласа към някакво прогресивно добро
не поражда конкретни идеи, а само продължава инерцията. Та тази
липса на идеи, или поне това усещане, натрупват несигурност и водят
до панически настроения.
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Всичко това неизбежно се отразява на театъра и драмата. Аз бих определил българската драматургия от последния четвърт век като посткатастрофична. Случила се е вече някаква катастрофа – с нас и у нас –
която ни е освободила от оковите на миналото, обаче ни е захвърлила
в едно празно пространство – което може би екзистенциално дава
възможностите на празното пространство на Питър Брук – но ние не
можем да се възползваме от него. Ако катастрофата се състои в самото
разрушаване на установения свят, то посткатастрофичното състояние е
в невъзможността да се излезе от разрухата и да се премине към ново съграждане, защо не и към нова катастрофа. Ние продължаваме да
живеем в това посткатастрофично, също и посттравматично състояние,
което е особено валидно за нашата драматургия – или както и да наричаме това създаване на текстове за театър. Макар този живот да не
носи възникването на разпознаваеми индивидуални творчески светове
и стилове, каквито са били налице в недалечното минало с текстовете
на Йордан Радичков, Станислав Стратиев, Константин Илиев и Стефан
Цанев с неговите политически и публицистични драми. Всъщност на
тези четирима автори принадлежат драматическите текстове, които са

„Възвишение“ по М. Русков, реж. Ив. Добчев, ДТ – Пловдив, 2013/2014
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налице днес като наследство, при това живо и използвано. (К. Илиев и
Ст. Цанев продължават с драмата.) Преди тези няколко автори, от времето преди 1945 г. като такова наследство остават пиесите на още петшест драматурзи като И. Вазов, П. Яворов, П. Ю. Тодоров, Й. Йовков, Ст.
Л. Костов. Някой вероятно би казал, че за един малък език като нашия
едно такова драматургично наследство не е малко.
Бих разположил текстовете, писани въобще за театър след промяната
на комунистическия режим през 1990 г., в две големи групи. Ще нарека
първата тъкмо с общия термин текстове за театър и в нея ще включа
онези текстове, които наподобяват традиционната пиеса, но осъществена в много по-свободна драматургична структура, която стои, разбира се,
вече далеч от класическите правила, но излъчва възможностите да бъде
припознавана и разполагана с относителен успех в различни модерни
или постмодерни ниши. Тези пиеси са много и те наистина са създадени
повече с намерението да бъдат повторяемо използвани като театрално
наследство. Тяхната реална повторяемост по сцените обаче, ако изключим само изначално подаденото намерение в тази посока, съвсем не е
честа. В този смисъл като отчасти унаследени текстове могат например
да бъдат посочени пиесите на Яна Борисова с нейния особен зачудено
боязлив поглед към света („Приятнострашно“) – впрочем, попаднала
щастливо и на своя сценичен откривател, режисьора Галин Стоев; на
Христо Бойчев с неговата народностна социално-политическа гротескна
нагласа („Полковникът Птица“); и на Яна Добрева с нейния упорит интерес към семейните драматични разломи в това вече не толкова семейно
съвремие. От една страна, в настоящите „пазарни“ условия българската
пиеса представлява риск за всеки театър, а от друга – в глобалните условия на надребняване на драматизма е много трудно и случайно личното чувство за драматизъм у режисьора да се срещне с това на автора.
И тъй като лекият комедиен жанр отдавна е заел по-широкото и удобно
пространство на телевизията, по сцените той отсъства като родно производство на текстове и трябва да бъде набавян отвън. Въобще съдбата
на писането за театър, което цели известно възпроизводство по сцените,
е напрегната и трудна; тя е драматична в същинския смисъл на думата.
Но желанието остава налице.
Друг тип текстове се създават специално за конкретния спектакъл и те
поначало не целят унаследяване. Ще ги нарека текстове за спектакъл и тази насока на писане е далеч по-мощна и разнообразна. Силна
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следа са оставил и например „Бит“ и „Индже“ на Възкресия Вихърова;
текстовете, реализирани на сцената на „Сфумато“: много често с дейното
участие на Георги Тенев; сценариите на Теди Москов през изминалите
години; текстовете, създадени напоследък от театралната формация за
вербатим театър „Vox Populi“. Поради уникалния сценичен почерк на
своите създатели, тези текстове не са възпроизвеждани другаде или от
други театрали; това са всъщност авторски спектакли. Не е задължително авторът на текста да има своята отделна функция. Текстът може да
бъде и общо дело на трупата. Въобще в този вид спектакли функциите
на автора, режисьора, актьора и сценографа добиват твърде гъвкави измерения, за да могат да бъдат твърдо определяни. Съвременната проза
и роман например в лицето на Милен Русков и Алек Попов напоследък
също бързо намират място на сцената чрез своите драматизации.
В крайна сметка всичко онова, което можем да наречем българска драматургия – независимо дали е писана с желание за възпроизводство,
или пък не – оставя впечатлението за наличие на силна енергия, но за
сравнително кратко и несигурно въздействаща мощ. Вероятно не трябва
да бъде такава, но дали може да бъде друга?
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ДРАМАТУРГИЯ НА СЛУЧВАНЕТО
АСЕН ТЕР ЗИЕВ
В съвременния театър понятието „драматургия“ отдавна е разширило
своята територия. То е излязло от полето на драмата и се е прехвърлило върху театралното представление – както върху неговата структура,
така и върху самото му реално протичане тук и сега. Когато говорим за
драматургия, вече нямаме предвид само пиесата или текста за театър,
но и театралното събитие. Драматургията не се мисли единствено като
техника за създаване на драматически истории, тя е и стратегия за структуриране и оформяне на случвания, в които е възможно драматическо
преживяване.
Тази тенденция на уголемяване на драматургичното е белязала целия
съвременен театър с всички негови хибридни жанрови форми. Тя може
лесно да се открои и през призмата на спектаклите, попадали в българската и международната селекция на Международния театрален
фестивал „Варненско лято“. За двадесет и пет години през фестивалните сцени минават представления, подчинени на толкова разнообразни
драматургични форми, че обединяването им в единна естетическа линия е почти невъзможно. Примерите, с които бих илюстрирал това, са
по-скоро продиктувани от характера на личните ми театрални спомени
и пристрастия, отколкото от стремеж към обективност – тя не е и цел на
този текст. Някои от най-силно запечаталите се в паметта ми събития
са свързани с оригинални и необичайни драматургични експерименти.
От една страна, фестивалният афиш е показвал представления, правени
по пиесите на едни от най-популярните съвременни драматурзи, станали
актуални с това, че осъвременяват и динамизират традиционната драматургична форма, т.е. пиесата, състояща се от фабула, диалог, действащи
лица. Тук попадат имената на автори като Иван Вирипаев с „Археология
на сънуването“, реж. Галин Стоев (2002); Ясмина Реза с „Арт“, реж. Пламен
Марков (2000); Мариус фон Майенбург с „Огнено лице“, реж. Николай
Ламбрев, и Мартин Макдона с „Пухеният“, реж. Явор Гърдев – и двете в
селекцията от 2004 г.; Сара Кейн с „Психоза 4:48“, реж. Десислава Шпатова (2005). Това изреждане е достатъчно за демонстрация, но разбира
се, списъкът може да продължи. Тук могат да се добавят и водещите

Снимка архив
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„Археология на сънуването“
по „Сънища“ от Ив. Вирипаев,
реж. Г. Стоев, МТФ „Варненско
лято“, 2002

имена на съвременни български драматурзи: Константин Илиев с „Великденско вино“, реж. Иван Добчев (1994), „Франческа“, реж. Маргарита
Младенова (2003) и „Нирвана“ под режисурата на Маргарита Младенова
(1996) и на Ив. Добчев (2010); Боян Папазов с постановките на Крикор
Азарян по „Бая си на бълхите“ (2001) и „Продавате ли демони?“ (2005),
както и „Да отвориш рана“, реж. Ив. Добчев (2010) и „Рицар на светия
дух“, реж. М. Младенова (2012); Теодора Димова с „Невинните“, реж.
Стилиян Петров (2007); Пламен Дойнов с „Гласовете на другите“, реж.
Пл. Марков (2006); Георги Господинов с „Апокалипсисът идва в 6 вечерта“, реж. М. Младенова (2010); Яна Борисова с „Малка пиеса за детска
стая“ (2008), „Приятнострашно“ (2010) и „Хората от Оз“ (2013) – и трите
поставени от Галин Стоев, както и с „Тихи невидими хора“, реж. Д. Шпатова (2009); Елена Алексиева с „Фантомна болка“, реж. Възкресия Вихърова (2015); Стефан Иванов с „Между празниците“, реж. М. Младенова
(2015) – този списък също би могъл да бъде продължен.
Следваща интересна насока, която проникна в представите както за драмата, така и за представлението, беше на т. нар. „документален театър/
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драма“. Международният театрален фестивал „Варненско лято“ не го
изпусна от внимание. Най-красноречивите примери биха могли да бъдат „Монолози за вагината“ (реж. Г. Стоев, 2001) по нашумялата пиеса,
която американката Ева Енслър създава по интервюта с различни жени,
и театралната дисекция на терористичния акт в театъра на Дубровка в
Москва от 2002 г., пресъздадена в пиесата „Нордост“ (2010) от немския
драматург и актьор Торстен Бухщайнер, режисьор Василена Радева.
Ако тези два примера показват по-ранното възприемане на документалната драма от страна на българската театрална практика, то едва
по-късно и най-вече посредством работата на Студиото за документален
театър „Vox Populi“, водено от режисьора Неда Соколовска, се появиха и
първите изцяло документални представления, в които драматургичният текст не е предварително зададен, а се създава в процеса на самото
оформяне на представлението посредством техниката „вербатим“ – т.е.
когато изпълнителите сами правят проучване и интервюта с реални хора
и ги „изиграват“ дословно на сцената. Спектаклите на „Vox Populi“ получиха заслужено признание и популярност в страната и цели четири представления на младата компания попаднаха във фестивалната програма:
„Яце форкаш“ (2013), „Невидими 3: Дом“ (2014), „Але-хоп! – по високо
опъната тел“ (2015) и „Мир вам“ (2016)1. Тенденцията на документалните
представления присъстваше и в международната селекция: нашумелият
по чуждите сцени спектакъл „В търсене на изчезналия служител“ на Раби
Мруе от Ливан (2010), който наподобява журналистическо разследване;
или биографичният спектакъл-пърформанс „Облаци“ на чешката компания „Ханда Готе“ (2013), в който изпълнителката Вероника Швабова
се обръща към белязаното от нацизма и комунизма минало на своите
родители. Тя поставя на сцената проектор и екран, с помощта на които споделя спомени и снимки, както и една истинска готварска фурна,
в която през цялото време се пече сладкишът „Облаци“, който накрая
публиката е поканена да опита, вместо да ръкопляска.
Редно е да споменем с няколко примера и представленията, в които
драматургията не се създава само с помощта на словото, а се сглобява
посредством всичко, което е налице на сцената: пространство, тяло, глас,
образ, предмет, цвят и т.н. С други думи всички онези представления,
1

Най-детайлното проучване на връзката текст за театър – представление в
постсоциалистическия период на българския театър може да бъде открито
в книгата на Николай Йорданов „Театърът в България. 1989–2015“, С., 2016.
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които попадат в онова, което често твърде общо се нарича с понятието
„нови драматургии“, и които от гледна точка на жанра са не просто разнообразни, но твърде често и хибридни и биват маркирани с определения
като „танцов театър“, „нов танц“, „физически пърформанс“, „пърформанс
инсталация“, „театър на средата“ и др. И тук примерите от „Варненско лято“ са много, но безспорно двата най-категорични са спектаклите на Иво
Димчев „Som Faves“ (2010) и „I-on“ (2014), „Man Ex Machina“ на Венелин
Шурелов (2011). В своите физически пърформанси (както самият той ги
определя) Димчев изтъкава сложно преплетена, но здрава като мускул
драматургична тъкан около самото живо присъствие на собственото си
тяло с целия негов потенциал за движение, деформиране и звучене.
На експресивно ниво онова, което остава извън езика, е еднакво важно,
дори често го надвишава: когато Димчев говори, смисълът на думите е
еднакво важен и независим от тембъра на гласа, който може да говори,
но и да крещи, да музицира, да боботи. Не по-малко интригуващо тяло
изложи пред зрителите и художникът и сценограф Венелин Шурелов в
своята кибер-лекция „Маn Ex Machina“. Тук основното действащо лице е
на играещ киборг – костюм с два човешки крака и плазмен екран вместо
очи, който произвежда собствена драматургия не само през историите,
които разказва, но и със самото си фантасмагорично присъствие.
Дотук очертах наедро някои от основните посоки в разбирането за
драматургия в съвременното театрално представление, които, макар
и доста разнообразни като стратегии, все пак се обединяват от това, че
се занимават с изграждането на цялостния текст на представлението
(без значение дали го правят с думи, предмети или действия) и осигуряват стабилността на неговото тяло. Връщайки се обратно в спомените от различните издания на „Варненско лято“, бих желал да отделя
внимание и на онази тенденция в мисленето за драматургия, която се
отнася много повече до самия характер на представлението като живо
събитие и която се грижи за архитектониката на неговото протичане,
случване, траене. Един театрален фестивал с типичната за него атмосфера на празничност, извънредност и изключителност осигурява много
подходяща среда, в която тя да се изяви особено силно. Логично е тогава
да започна и с т.нар. durational performances (или представления с голяма продължителност), които оформят самостоятелна художествена
насока в европейския театър. По обясними причини те най-често биват
представяни или копродуцирани от театралните фестивали (трудно
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можем да си представим спектакъл, продължаващ повече от шест астрономически часа в репертоара на държавен театър). В програмата на
„Варненско лято“ от този тип представления, атакуващи негласната,
стандартна конвенция за времетраене в театъра, беше продължилият
цяла нощ спектакъл на нашумялата немско-английска компания „Гоб
Скуод“ – „Румсървиз: помогни ми да преживея нощта“ (2003), в който
изпълнителите бяха разпръснати и играеха едновременно в няколко хотелски стаи, докато публиката ги наблюдаваше в реално време,
подобно на „Биг брадър“, през няколко телевизионни монитора във
фоайето на хотел. Както и тридневният спектакъл на датското артистично
дуо „Сигна“ – „Черноморският оракул“ (2008), който можеше да бъде
посетен от зрителите по всяко време на денонощието. И в двата случая
драматургията, на която почиват представленията, е особено крехка като
структура и много гъвкава. Тя зависи изключително много от съучастието
на публиката и нейното желание или нежелание да се включи заедно
с актьорите в различните ролеви игри, изграждащи нейната структура.
Това високо покачва степента на риска от провал, но тъкмо тази непредсказуемост на представлението го прави толкова увлекателно и поражда
у гледащите тръпката и усещането за нещо автентично и живо.
Парадигма на нашето съвремие е бумът на медиите и новите технологии, тяхното все по-тотално присъствие в човешкия живот и начините, по
които филтрират реалността. Връзките между реалното и виртуалното
са безспорно от големите актуални теми на съвременността, която няма
как да не докосне и съвременния театър. Като изкуство на живото представление, ние сякаш го натоварваме с нови очаквания – искаме от него
нещо реално, истинско, неопосредствано. Макар традиционно да сме го
свързвали с представи за илюзорност, за „вяра и наивност“, днес сякаш
очакваме от театъра оголеност и истина по простата причина, че сме
заобиколени отвсякъде с фикции или реалности, в чиято достоверност
се съмняваме. По силата на тази логика съвременното драматургично
мислене се фокусира най-вече върху физическото пространство и
времето на театралното събитие, тъкмо защото през тях най-осезаемо
и недвусмислено се преживява реалността. Тези „нови драматургии“ се
опитват да конструират събития, които не само отразяват или творчески
пречупват реалността, а директно я използват и интензифицират.
Това подсилване на реалността понякога е плод на чистата случайност –
тогава, когато тя е оставена да проникне в тъканта на представлението.
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Никога няма да забравя премиерата на „Археология на сънуването“, спектакъла по пиесата „Сънища“ на руския драматург Иван Вирипаев, който
вече споменах по-горе. Режисиран от Галин Стоев и с участието на един
особено експресивен ансамбъл от млади актьори – Снежина Петрова,
Вяра Коларова, Юлияна Сайска, Иво Димчев и Николай Мутафчиев – той
се играеше на тавана на Градската художествена галерия „Борис Георгиев“ и единственият декор беше един обикновен килим. Бихме могли да
причислим пиесата на Вирипаев към онова, което немската театрална
практика и театрознание (най-вече посредством изследванията на ХансТийс Леман) нарекоха „постдраматично“. Тя беше без сюжет и се състоеше главно от монолози, които персонажите произнасяха като в транс
от съновидение. На социално-битово ниво пиесата проблематизираше
въздействието на наркотиците и пристрастеността, но отвъд това беше
и откровено и проницателно вникване в човешкото подсъзнание с неговите обсесии и страхове. По драматургия последната сцена се развива
в ада, но точно в този момент по време на премиерното представление
във Варна се изсипа мощна лятна градушка, която заудря по покрива
на галерията с такава сила, че абсолютно нищо от това, което говореха
актьорите, вече не можеше да се чуе и цялото представление сякаш се
удави в тътен. Аналогична ситуация би довела до спиране на представлението, но тук нито режисьорът, нито актьорите, нито зрителите го
прекъснаха. Реалността и фикцията на представлението се насложиха
една върху друга като вълни, чиито честоти на трептене бяха съвпаднали.
Подобни нахлувания на реалността представляват често съзнателно
търсени стратегии и избори в драматургичната тъкан на съвременните
представления. Такава е например появата на бездомния поет Борис
Парашкевов в „Невидими № 3: Дом“ на Студиото за документален театър „Vox Populi“, режисиран от Неда Соколовска. През целия спектакъл
актьорът Тодор Близнаков играе образа на един внезапно оказал се
без нищо на улицата изключително интелигентен човек, който пише
стихотворения, а на финала на сцената се появява и самият прототип.
Реалността нахлува и на финала на „Мир вам“ – документален спектакъл
на същата компания, занимаващ се с темата за сирийските бежанци, когато двамата изпълнители – Мила Банчева и Рикардо Ибрахим, остават
да лежат прегърнати и оваляни в прах на земята като познат и все пак
смущаващ вариант на жива картина със съвременни Ромео и Жулиета,
докато останалите участници в представлението започват да разглобяват

101

© Фотограф Клер Грейг

Асен Терзиев. ДРАМАТУРГИЯ НА СЛУЧВАНЕТО

„Миграция на птиците“ – артистичен проект на Е. Дън, Компания „Aphids“ –
Мелбърн, Австралия, 2012

декора на сцената пред очите на зрителите. Реалността нахлува и когато
в своите спектакли Иво Димчев се порязва и оставя струйките кръв да
се стичат по лицето му – тогава зад фикционалното, въобразено и експресивно тяло на образа изплува и другото физическо, реално, дишащо
и кървящо тяло на изпълнителя.
Има и спектакли, които напускат традиционното пространство на театъра и се сливат с обикновеното ежедневие. Тяхната драматургична
стратегия се състои в това да рамкират или фокусират под неочакван
ъгъл познатото и баналното, да накарат зрителя да го види, като едновременно го остранностят и разкрият. Такъв спектакъл-преживяване беше
„Миграцията на птиците“ на австралийската компания „Aphids“ (2014).
Основната цел на представлението беше да събуди по-висока степен
на внимание и осъзнатост у хората към ролята на птиците в големите
градове. Извън екологичната тема обаче драматургията на „Миграци-
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ята на птиците“ превръщаше едно най-обикновено и познато събитие,
случващо се всеки ден – падането на нощта, във вълнуващо драматично преживяване. Спектакълът не представляваше нещо по-различно от
деветдесетминутна разходка из Варна, но самият маршрут, криволичещ
между тесни и непопулярни пътечки и излизащ на брега на морето,
хипнотичният ембиънт саундтрак на Лоранс Инглиш в слушалките за
зрителите, кратките видеа с птици, пръснати на екрани из града, които
зрителите гледат с бинокли, причудливите костюми с преливащи цветове като пера на птици на двата гида – артистките Елизабет Дън и Лара
Томс, и не на последно място точно изчислената продължителност на
разходката, която да улови бавното залязване на слънцето, придаваха
на цялото преживяване необичаен драматизъм. Ефектът беше като неочаквано проглеждане, преодоляване на навиците, които правят нещата
незабележими, и откриването на границите между явленията в тяхното
непрекъснато движение и променливост – хаотичните рояци от птици,
които се събират на тихи, неподвижни редици под стрехите, улиците на
града, които се вливат в морето, светлината, която се разтваря в здрача,
грохотът, който се превръща в тишина.
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НА МТФ „ВАРНЕНСКО ЛЯТО“
АЛ БЕ НА ТА ГА РЕВА
Международният театрален фестивал „Варненско лято“ е важна платформа за среща между зрителите и едни от най-актуалните театрални
събития от Европа и света. Концепцията на програмацията неизменно
следва правилото фестивалът да бъде пространство на откривателството, да представя разнообразен и иновативен театрален език, различни
естетики и подходи. През изминалите 25 години публиката имаше възможността да се срещне с много световно признати режисьори и техните
представления, които продължават да бъдат водещи и да диктуват театралните тенденции. Многообразието в най-съвременните проявления
на сценографията като неизменен елемент от спектакъла също може да
се проследи в програмата на фестивала.
Сценичният дизайн, както все по-често се нарича сценографията, е тази
част от театралния спектакъл, която въплъщава в себе си различните
достижения на съвременния технологичен свят като съчетаването на видео и изцяло дигитални образи с живо актьорско присъствие, светлинни
и различни механични ефекти в общата динамика на мизансцена. Това
са и едни от основните елементи на сценографската практика в съвременните постдраматични тенденции на театрална действителност, които
все по-често предлагат на зрителите нови предизвикателства.
Използването на ярки, силно концептуални образи, които не само са част
от цялостното решение на спектакъла, но и носят основните смисли в
него, води началото си от края на 70-те и началото на 80-те години. Това
е и времето, в което е поставено началото на нов етап в развитието на
сценографията: „ …през 1970-те и 1980-те години се появи нов стил, който
е коренно различен в подхода и естетическите си ценности, притежава
известни сходства с постмодерната архитектура и е предизвикателство
към стандартния начин на гледане, предпоставен от характеристики
на сценичното оформление, доминирали сцената близо век. Този нов
стил може с право да се нарече „постмодерен“1. Според Арнолд Арън1

Арънсън, А. Постмодерната сценография. – Homo Ludens, 17, 2014, 285.
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сън, един от теоретиците на театралното пространство, много трудно
може да се постави граница и да бъде определен времевият обхват
и периодизация в развитието на съвременната сценография, тъй като
подобни елементи се откриват и в решения, създадени във времето на
модернизма. Но въпреки това емблематичната постановка на операта на
Филип Глас и режисьора Робърт Уилсън „Айнщайн на плажа“2 е от първите представления, изцяло създадени в постмодерна посока. Именно
този спектакъл често се посочва като въвеждащ тази нова концепция
за пространството.
Какви са характерните особености според Арънсън, които правят възможно разграничаването на двете естетики – модерната и постмодерната. На първо място е разрушено органичното единство. Смесват
се стилове, епохи и сюжети: „Постмодерната сценография напомня,
че няма една-единствена гледна точка дори и в едно-единствено
изображение“3. Наслагването на различни по вид образи е възможно
благодарение на все по-бързо развиващите се технологии за прожектиране. Така например в постановката на Явор Гърдев и сценографа
Никола Тороманов „Марат/Сад“ (част от селекцията на МТФ „Варненско лято“ 2004) на зрителите в салона е предоставена повече от една
гледна точка към действието на сцената. На различни места в игралното пространство, както и върху самите актьори са поставени камери, изображението от които се прожектира на голям екран, поставен
на централно място над сцената. Благодарение на живото излъчване
става възможно зрителите да могат да наблюдават едновременно
действието, случващо се на сцената и в останалите части на театралната сграда. Коридорите, тоалетните, гримьорните стават достъпни за
публиката, всяка една мимика и поглед придобиват гигантски размери, появявайки се на екрана. Наслагването на различни гледни точки,
съпоставянето на излъчваните на екран образи с актьорските фигури
на сцената е подход, който определено може да бъде характеризиран
като постмодерен. Пространственото решение на „Марат/Сад“ няма
как да бъде разглеждано само като сценографско решение. То е водещо в цялостната концепция за спектакъла.
2

3

Премиерата на спектакъла е през 1976 г. по време на фестивала в Авиньон,
Франция.
Арънсън, А. Цит. съч., 287.
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„Орхидеи“ – идея и режисура Пипо Делбоно, Емилия Романя Театро Фондационе/
Компания „Пипо Делбоно“ – Модена, Италия, 2013

Друга основна характеристика на постмодерната сценография е фактът, че „зрителят през цялото време съзнава самия процес на гледане
и същевременно, в по-сполучливите случаи, добива представа за цялата история, контекста и разпространението на образи в съвременния
свят“4. Създаването на илюзия вече не е цел на сценографията. Точно
обратното. Сценографските елементи често имат за цел да разрушават
целостта на сценичното пространство. Такъв пример е спектакълът „Орхидеи“ на италианския режисьор Пипо Делбоно, част от международната
селекция на 23-тото издание на фестивала. Делбоно, който е автор и на
прожектирания визуален материал, избира като основен сценографски
акцент екрана. Именно там се случва и голяма част от сценичния разказ.
На пръв поглед видеото е един хаотичен монтаж на истории, снимки,
светлини и недотам ясни изображения, които се преплитат с физическото
присъствие на актьорите и гласа на режисьора, който „невидимо“ води
всички – изпълнители и зрители. Пространството на сцената е неопределено. То няма за цел да изгради конкретно място на действие, а обо4

Пак там.
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собява едно виртуално пространство, което всеки зрител сам – според
собствените си асоциации и лични преживявания – формира.
Тук следва да отбележим и ключовото за развитието на сценографията
значение на дигиталната революция. Започнала в средата на 80-те години на 20. век с първия дигитален звукозапис, дигитализацията както
изцяло променя възприятието ни за света и начина ни на живот, така
и формира изцяло нови перспективи за театралното пространство.
Именно дигитализацията на живота налага все по-нови изисквания към
театралната сцена и разбира се, поставя нови проблеми пред сценографите. Освен традиционния материален свят, виртуалният все по-често
„присъства“ на театралната сцена и влияе на връзката между зрителя
и случващото се на нея. Определението за сценография, което друг известен теоретик – Дени Бабле – дава през 60-те години, следва да бъде
допълнено и от съвременните дигитални образи: „Сценографията има
някои от характеристиките на архитектурата и скулптурата. Например
сценичните обеми са пластично организирани и изрисувани така, че декорът да предлага графично или цветно изображение на света и да дава
на зрителя строго композиран ансамбъл (въпреки че всичко трябва да
изглежда случайно) от форми, линии и тоналности, които не е задължително да имат непосредствено и директно значение“5. Така представената предметност на представлението Арънсън определя именно като
принадлежаща на предишната модерна епоха. Днес към всичко това се
добавят и компютърно генерираните образи като различен тип мапинги,
лазерни прожекции и изображения, които налагат различно композиране на средата. Те предопределят също така една нова интензивност и
динамика в начина, по който зрителят възприема спектакъла.
Комбинацията между живото актьорско присъствие и материалната реалност вече не са единствените противоположности, които предпоставят
диалогичността на спектакъла. Арнолд Арънсън настоява, че благодарение на дигиталната революция възприятието не само на пространството,
но и на времето в театъра се променя драстично: „За няколко поколения
доминиращите визуални мотиви не са нито пълнотата на илюзионистичната сцена, нито театралността на празното пространство, а постоянно
променящите се изображения и мигащи светлини от телевизионния
5

Bablet, D. The Revolu ons in Stage Design of the XX Century. Paris – New York,
197, 263.

Албена Тагарева. ВИЗУАЛНАТА ДРАМАТУРГИЯ В АФИША...

107

екран, както и виртуалните светове на компютърния монитор – и двете
съвършено разклатиха основите на разбирането за време и пространство в индустриалната епоха“6. В съвременния свят очите са всъщност
органът, чрез който разказът достига до нас. Натоварени с разнороден
визуален материал свят, снимките и видеото са предпочитаните изразни средства за общуване в общото ни виртуално пространство, където
скоростта и синтетичността на посланията играят решаваща роля за
достигане до аудиториите.
Спектаклите на Ромео Кастелучи съчетават много от посочените принципи и биха могли да бъдат определени също и като представления на
„визуалната драматургия“. През 2010 г. във Варна гостува постановката
„Хей, момиче“ (премиера 2006). Спектакъл, в който Кастелучи изследва
женското тяло чрез зрелищно визуално пътешествие, преминаващо през
различни епохи и етапи от развитието на жената, метафори и сетивни
елементи. Режисьорът и екипът, който създава визуалните ефекти и
техническите компоненти, изграждат на сцената движещи се картини,
в които много често дори липсва актьорско присъствие. Звук, светлина,
дим и различни предмети създават динамиката на сцената. Спектаклите на Кастелучи са може би едни от най-ярките примери за визуален
театър. Не само постановката, която имахме възможност да видим във
Варна, но и емблематичният му спектакъл „Inferno“, както и последните
му представления като „Go down Moses“ (2016) боравят с езика на ярката образност, която обаче няма за цел да изгради хомогенен свят на
представлението от начало докрай, а редува пред очите на зрителите
картини – сами по себе си отделни светове.
Смяната на тези картини-епизоди следва по-скоро една кинологика и
динамика. Режисьорът ни пренася с лекота от място на място благодарение на сценичната техника, която в голяма част от постановките е създадена за конкретния спектакъл и за постигането на определена картина.
Запазената марка на Кастелучи са достигащите до екстремност образи,
които дори могат да предизвикат физическа непоносимост у зрителите,
като например озверели кучета, лаещи срещу публиката, рязане на човешки езици и изяждането им отново от куче пред очите на публиката,
откъсването на скалпове и дори хиперреалистично раждане.
6

Aronson, A. The Power of Space in a Virtual World. – In: Performance Design
(Ed. Hanna, D. and Harslof, O.), Denmark, 2008, 24.

108

ВИДОВЕ ДРАМАТУРГИИ

Съчетаването на различни технологии с театъра е посоката, в която
създава своите спектакли и британската компания „Forced Entertainment“. Те гостуваха във Варна през 2013 г. с постановката си „Празна
история“ – комбинация от анимация, видео и глас. В нея централно
място заема екран, на който зрителите следят една постапокалиптична
история, разказана от комиксови герои. Артистите присъстват на живо,
като тяхното изпълнение е свързано главно с озвучаването на образите, които ние виждаме на екрана. В тази постановка пространството на
сцената е статично, то не търпи промяна, докато се случва действието.
Динамиката е съсредоточена главно в излъчваното видео, което е съчетание между рисунки, колажи, реално заснети образи, целящи да ни
пренесат в измислена реалност. На преден план на сцената пред екрана
са разположени актьорите, които влизат в диалог с прожектираните образи. Това противопоставяне на двете реалности – живата и записаната,
е утвърден принцип в изграждането на сценичната образност.

© Фотограф Франческо Рафаели

С подобна естетика борави и представлението на още една британска
компания, наречена „Imita ng the Dog“. През 2010 г. те показаха своя
спектакъл „Хотел Матусал“, който беше впечатляващо съчетание между

„Хей, момиче!“ – спектакъл на Ромео Кастелучи, Сосиетас Рафаело Санцио –
Чезена, Италия, 2007
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киноизображение и жива актьорска игра. Компанията определя стила
си като постдраматично изкуство. Те не работят с готов драматургичен
материал, а създават текста на принципа на дивайзинг театъра. Театралните им експерименти са посветени на опити да се разчупи театралното
пространство. Спектакълът интерпретира темата за нощния хотел и историите, които се случват под закрилата на нощта – страшни, ужасяващи,
еротични, романтични. Личните обсесии, които кръжат в съзнанието на
хората, се материализират в хотел „Матусал“. Авторите променят пропорциите на класическата сцена, като я стесняват, ограничават височината
и дълбочината така, че да заприлича повече на киноекран. В това модифицирано пространство на едно място се събират театърът и киното.
Актьорската фигура е разчленена, като „живата“ част от нея присъства
само в областта на торса, а лицата са добавени чрез видеопрожекцията.
„Хотел Матусал“ е истински близко до киното театрално преживяване,
което комбинира няколко гледни точки към актьорската фигура.
Постмодерният подход към сцената е приложен също и към актьорската
фигура, или по-точно към човешката фигура, а не третира дуалистичното противопоставяне между триизмерното сценично пространство
и плоското виртуално изображение. Пример за това е сценографът и
пърформър Венелин Шурелов, който изгражда силни образи чрез технологични средства. Полето на интереса му е симбиозата между човешкото
тяло и машината. Негови проекти присъстват в почти всяко издание на
фестивала. В пърформансите на Шурелов човешкото тяло е внедрено в
различни технически приспособления. То често напуска земята и „пътува
в космоса“, като в проектите „Мan Ex Machina“ (в селекцията на фестивала през 2011 г.) и „Rotor“ – последният пърформанс на Шурелов, част от
програмата на 25-ото издание. Любопитен е начинът, по който артистът
присъства по време на сценичното случване. В тези два пърформанса
актът на „сглобяване“ на машината е внимателно планирано действие,
което въвежда публиката в процеса на преобразяване. Човешкото тяло
постепенно изчезва или се трансформира, потапяйки се в изобретението.
Шурелов предлага преживяване, което разчита на асоциативността на
зрителите. Например в „Rotor“ пред публиката е представен само един
елемент (движещ се стол) в комбинация с прожекция, насочваща въображението към открития космос. Пърформансът е създаден с голяма
доза чувство за хумор и ирония първо към самия себе си и след това към
мечтите и реалните възможности на човешкото същество.
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Този макар и кратък поглед към програмата на Международния театрален фестивал „Варненско лято“ представя една открояваща се тенденция
в съвременната сценография, а именно дигитализацията на сценичното
пространството. Наричайки я „постмодерна сценография“, теоретиците
се стремят да откроят новия етап в развитието на това изкуство. От другата страна зрителите я приемат като естествено разрастване на все
повече дигитализиращите се изкуства. Фестивалът играе изключително
важна роля за артикулирането на тези пречупвания, като ни представя
артистичния отговор на технологичните революции.
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ДРАМАТУРГИЯ НА ТАНЦА И МЕЖДУНАРОДНИЯТ
ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ „ВАРНЕНСКО ЛЯТО“:
МЕСТА НА НОВАТОРСТВО
АН ГЕЛИ НА ГЕОР ГИЕВА
Театралният фестивал „Варненско лято“ отваря своята програма към съвременни форми на танцовото изкуство още в първите си международни
издания след 1997 г. Първоначално, както посочва Камелия Николова
в анализ на програмните стратегии в историята на фестивала, това се
случва в контекста на стремежа му „да представи преди всичко театрални идеи, практики и жанрове, непознати или малко разпространени в
България, но със силно присъствие в съвременното сценично изкуство“1.
Така и в международния афиш трайно се настаняват различни форми
на танц и физически театър. С това фестивалът става и един от първите
форуми, през които все още непопулярният в страната съвременен танц
започва да навлиза в българското културно пространство и да създава
публики. През първите години фокусът е предимно върху въздействащи
и оригинални спектакли, основаващи се на прецизен движенчески език,
изграден върху различни съвременни танцови техники. Последователното сътрудничество с Британския съвет – България прави възможно
на фестивала да гостуват едни от най-интересните и представителни
за времето си британски компании като V-Tol Данс Къмпани с „И нищо
друго освен истината“ (1998), Рандъм Данс Къмпани с „Трилогията“ на
хореографа Уейн Макгрегър (2000), танцовата компания Cando Сo в
сферата на интегриращия танц с „Бързах в моята сцена на смъртта (…) /
Летен загар“ (2002) и др. Това сътрудничество стимулира и партньорства
между български и британски танцови артисти, като например между
Росен Михайлов и Робърт Таниън. Като последователна линия и до
днес се задава представянето на международни продукции със или на
български артисти. През 1998 г. фестивалът кани „Хомо Ксерокс II – Ранк
Сапиенс“ на базираната в Германия хореографка Би ван Варк, което има
връзка с българския танц. Представлението е с участието на Теодора
1

Николова, К. МТФ „Варненско лято“ – още едно място за културен диалог
върху театралната карта на Европа. – В: 20 години МТФ „Варненско лято“.
Юбилеен каталог. (Съст. А. Георгиева), София, 2012, 25.
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Стефанова, Теодора Иванова, Росен Михайлов и Милен Петров, които
няколко години по-рано (1993) са сред основателите на първата независима компания за съвременен танц в България „Амарант Данс Студио“ и
това е последната им съвместна изява. Основният инициатор на „Амарант“ – Красен Кръстев, който от 1995 г. учи, живее и работи предимно
в Швейцария, също е показвал свои реализирани там представления
като „Невидимият някой някак си / Опорни точки“ (2004). Това важи и
за международните проекти на Галина Борисова, Брейн Стор Проджект
и особено за Иво Димчев – почти всичките му солови работи са представяни на фестивала, както и груповата му хореография „Опервил“ (2015).

© Фотограф Рос Ривас

След 2000 г. фестивалната програма се ориентира към водещи тенденции
и имена във все по-разклоняващите се посоки на развитие на съвременния танц, балансирайки между по-традиционни композиционни подходи
и експеримента. През 2001 г. фестивалът представя „Без дистанция“ на
немския танцов артист Томас Леман, което е сред важните представления
в набиращия по това време значимост концептуален танц. През годините са показвани и различни форми на танцовия театър, като „Прилив“

„Песента на Маргарита“ – хореограф Инес Боса, Компания „Сенза Темпо“ –
Барселона, Испания, 2007
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(2002) на една от неговите съвременни икони Сузане Линке, „Песента на
Маргарита“ на оригиналната испанска компания „Сенза Темпо“ (2007)
и др. Т.нар. „чист танц“ продължава да присъства основно с компании,
които задават авторски и отличителен движенчески език и хореографски стил като швейцарската „Йожеф Трефели“ с „Real Life Wrong“ (2007)
и световноизвестната канадска трупа на хореографката Мари Шуинар
със своята версия по „Следобедът на един фавн“ и „Пролетно тайнство“ (2016). Все повече внимание предизвикват и форми на границата
между танц, физически театър, пърформанс и инсталация, обсъждани
в голяма част от докладите на тази конференция. От 2010 г. насам няма
издание без спектакли и от сферата на танца. Това до голяма степен е
обвързано и с все по-силните позиции, които съвременният танц заема
в международната културна сцена и пазар. Фестивалът се стреми да
се включи в него основно по два начина. На първо място, през 2008 г.
съвместно с фондация „Арт Офис“ стартира модулът „Шоукейс“ именно като пазарен формат, стимулиращ международния обмен и сътрудничество. Той става основен контекст за представяне на фестивала на
новите развития в съвременния танц в България. От друга страна, чете
се стремежът му да показва и знакови за глобалната сцена танцови артисти. Освен компанията „Мари Шуинар“, в неговите рамки за първи път
в България са представени визиите за танц на Раймунд Хог, Джонатан
Бъроуз и Матео Фарджион, Кит Джонсън, на новите имена на чешката
танцова сцена – компанията Ver Te Dance съвместно с режисьора Иржи
Хавелка, на сингапуреца Чой Ка Фаи и др.
Този обзор по повърхността на различните логики на присъствие на танца в афиша на Международния театрален фестивал „Варненско лято“
дава основно количествени и качествени основания да впишем в темата
на конференцията и въпроса за танцовата драматургия. Иска ми се да
я използвам като повод и за по-внимателно оглеждане на това дали от
полето на танца идват специфични перспективи към понятието за драматургия, какви са новите импулси в тях, в какво се изразява драматургичният анализ на едно танцово представление днес.
И тук веднага трябва да се отбележи, че всъщност дискурсът върху драматургията на танца е сравнително нов в полето на танцовите изследвания
и все още се намира в процес на обособяване на своя предмет, терминология, аналитични методи и дори гласност/видимост. Показателно
за неговата новост например е, че в превърналата се в христоматийна

114

ВИДОВЕ ДРАМАТУРГИИ

книга „Четенето на танца“ на Сюзан Лий Фостър от 1986 г., която е от
първите систематични опити за разработване на стратегии за „четене“
и интерпретиране на новите явления в танца на 20. век, понятието за
драматургия изобщо не присъства. Макар че драматургично мислене
в танца е имало, откакто той съществува, както парадоксално напомня
Каталин Тренчени2, танцовата драматургия започва да става обект на
специални дискусии и изследвания едва от началото на 90-те години на
20. век – приблизително по същото време, в което и фестивалът се ориентира към представяне на танц. Означава ли това, че едно вече повече
от 200-годишно понятие има нужда от ново обговаряне и преосмисляне?
Този въпрос тласка към обръщане поглед назад, към корените на термина
и към първоначалната среда на формиране на неговия смисъл. Подобни
справки, започващи с етимологията на думата, не само помагат да се осветлят нейни исторически и нови употреби, както точно отбелязва Магда
Романска3, но и да се разкрие потенциал за нови значения и откриване
на тяхна релевантност в различни от родния контексти. Интересувайки
се от понятието „драматургия“, не е излишно да си припомним, че то се
състои от съчетание на две старогръцки думи – драма (drama), което от
Аристотел знаем, че означава действие, и ergon = работа. На това ниво
можем да изведем най-общ смисъл на драматургия като вид „работа
с действия“.
I. ДРАМАТУР ГИЯ: ЕД НО МНОЖЕСТ ВЕ НО ПО НЯТИЕ
Историята на понятието „драматургия“ е обвързана основно с европейската традиция на драмата и театъра. Съществува широк консенсус,
който подрежда неговата генеалогия по оста Аристотел – Лесинг – Брехт.
В нея се разработват различни аспекти на драматургията сама по себе
си именно като вид работа. Нека им направим общ преглед.
В „За поетическото изкуство“ на Аристотел тя се обвързва с работата
на автора драматург по определяне правилния състав на събитията
и подреждането на действията на характерите в единен, цялостен
и разбираем ред. Той е подчинен на една естетика на въздействието,
2

3

Вж. Trencsenyi, K. Dramaturgy in the Making: A User’s Guide for Theatre Prac oners. London, 2015, 196.
Romanska, M. Introduc on. – In: The Routledge Companion to Dramaturgy.
(Ed. Romanska, M.) London/New York, 2015, 1.
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която полага като крайна цел (на трагедията) катарзисно преживяване
на зрителите. Именно тя определя характеристиките, придава смисъл и
значение на елементите на трагедията. Под „драма“, или „драматическа
поезия“, Аристотел има предвид приоритетно текста – неговата зрелищна
страна, или представлението, не е от интерес за древногръцкия философ.
С него се поставя традицията, която постулира като основно значение
на „драматургия“ изграждането, изработването на една драма найвече като творчески процес, в който художествените избори трябва да
следват определени правила. Следователно първоначалното разбиране
на „драматургия“ се развива в контекста на поетиката най-вече като учение за структурното изграждане и въздействието на драмата с оглед на
определени жанрови конвенции. В най-разпространената употреба на
понятието то метонимично започва да означава литературата, написана
за сценична реализация, „всичко, написано за сцена“ (Петер Сонди).
Модерното значение на драматургия като театрален концепт и практика започва да се формира с „Хамбургска драматургия“ (1767–1769)
на Г. Е. Лесинг. Той не само официализира термина, но и както е добре
известно, е първият, с когото професията „драматург“ бива институционализирана в рамките на професионалния театър. Посветен на проекта
за скъсване с нормативните поетики и дворцовата театрална култура в
контекст на усилията за изграждане на национален театър на Германия
въз основа на буржоазната драма и една нова изпълнителска естетика,
Лесинг съчинява от позицията на „съдник“ 104 серийно издадени публикации, в които обсъжда дейността на новооснования Национален
театър в Хамбург в периода на неговото двугодишно просъществуване.
Сред историческите постижения на автора е, че в тях той развива нов
начин на четене и коментиране на драматическата и театралната естетика, ориентирани към новоформиращия се бюргерски просвещенски
театър и неговия зрител. Просветителската и аналитичната работа стават
основна настройка на понятието за драматургия по Лесинг, обвързана
със стратегии за разглеждане на представлението освен като художествено-творчески и като програмен и публичен акт. В тази перспектива
драматургичната дейност добива очертанията на рефлексивна „театрална практика отвъд драматическия текст“4. Тя се настанява между
драмата и представлението, между театралната институция и общест4

Boenisch, P. M. Drama – Dramaturgie. – In: Handbuch Drama. Theorie, Analyse,
Geschichte. (Hrsg. Marx, P. W.). S. l., 44.
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веността. В това качество тя се занимава с въпроси от изграждането на
репертоара, през анализ на пиесите и „тяхната насочена към сетивното
преживяване сценична реализация и свързаните с това художествени
стратегии“5, до изграждане на контекст за тяхното разбиране от страна
на зрителите. В тази си употреба драматургията добива измерението на
посредническа функция, която изгражда на различни нива отношения
между театъра и неговите публики.
На тази традиция стъпва и Бертолт Брехт, с когото се маркира следващ
етап в развитието на понятието „драматургия“, този път като професионална дейност в контекста на режисьорския театър. Драматургията в
смисъла на Брехт обхваща цялостната концептуална подготовка на едно
представление. В реализирането на своите идеи за епически театър в
основания от него Театер ам Шифбауердам в Берлин Брехт въвлича фигурата на драматурга като пълноправен участник в колективния творчески
процес, наравно с автора и режисьора, най-вече като „теоретичен сътрудник“, като изследовател. Неговата задача се разширява, като включва
изследване и разясняване на политическите и историческите, както и на
естетическите и формалните аспекти на една пиеса. Функциите му обхващат също и изграждане на връзки между завършената продукция и
нейната публика посредством писане на програма и теоретични статии.
Както е известно, именно с тези професионални характеристики професията драматург навлиза и в българския театър.
Дотук дискутираните основни етапи на формиране на значенията на
драматургия основно в западноевропейската театрална традиция я
извеждат като едно множествено понятие. То се отнася най-вече към
логиката на изграждане на комплексна мрежа от отношения – между
отделните елементи в текста, в съставянето на неговата структура; между
текст и представление; между театъра (като сценичен художествен факт
и като институция) и публиката. Но в тази множественост и мрежовост
то като че ли има една основно определяща го задача и сила – драматургията6 доминиращо се описва като основаваща се на специфична
рефлексивна и аналитична дейност, тя се свързва с определена концептуална/концептуализираща работа. Тя е иманентно вградена в текста за
5
6

Ibidem, 45.
Извън обобщаващото ѝ определение на корпус от написани за театър текстове.
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театър в жеста на автора драматург при подбора на събитията в него, в
избраните техники за тяхната цялостна организация, подчинена на някакъв общ смисъл. При Лесинг и Брехт тя е експлицитно изведена във
фигурата на драматурга като „критически съдник“ (Лесинг) или като
сътрудник в творческия процес (Брехт). Съвременният френски изследовател Патрис Павис поставя Лесинг и Брехт в началото на традицията на
„драматургичния анализ“, който предпоставя текста като предхождаща
театралното представление структура, чиито елементи трябва да бъдат
откроени и да се проследи и интерпретира тяхната трансформация в
театралната постановка. При всички положения драматургията има
пряко отношение към „идеологическите и естетическите механизми“7,
т.е. към смислопораждащите процедури, заложени (или открити) в
драматургичния текст и в представлението, и тяхното отношение с непосредствения им контекст.
От страна на лабораторния театър и на театралните практики, които не
залагат на първенството на текста, вече идва и по-систематична рефлексия върху драматургията като конститутивна част на представлението.
Еуженио Барба разширява нейното концептуално поле, като формулира
основно три вида драматургии, изхождащи от едно енергетично разбиране8 за понятието като отнасящо се до „вътрешната или невидима
енергия на действието“ и насочени основно към структуриране на възприятията на зрителите и техния опит от гледане на представлението9.

7

8
9

Павис, П. Състоянието на съвременната театрална наука. – Homo Ludens,
4/5, 2002, 185.
Цит. по: Turner, J. Eugenio Barba. New York, 2004, 31.
Оттук той говори за „органична или динамична драматургия“, насочена към
композиране на ритъма и динамиките (физическа и вокална партитура, организация на елементите в представлението и т.н.), въздействащи на зрителя
на сетивно ниво; за наративна драматургия, състояща се в преплитане на
действията и характерите, носеща информация за смисъла на това, което
се гледа; за „драматургия на сменящите се състояния“, която звучи най-абстрактно и се отнася към момента, в който действието внезапно преминава
от една форма или състояние на възприятия 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 началото на 90-те години в полето на театралната практика и теория се заговаря за „нова драматургия“10 в отговор на „постдраматичния
обрат“ от 70-те години в сценичните изкуства. Театрални форми и естетики, които отменят текста като смислообразуващ център на представлението, развиват нови подходи за изграждане на представлението и
за произвеждане на значения основно през работа не толкова с наратива, а с „уголемяване“, интензифициране на самостойните медиални
качествата на отделните компоненти от представлението (тяло, образ,
звук, движение и т.н.) и тяхното композиране.
В края на 70-те години фигурата на драматурга симптоматично мигрира в полето на танца. Като начало на нейното институционализиране
се посочва моментът, в който през 1979 г. хореографката Пина Бауш
назначава тогава журналиста в сферата на културата и автор Раймунд
Хог в ръководения от нея „Танцов театър Вупертал“ на длъжност „драматург“11. Фигурата на драматурга навлиза експлицитно в танца през
едно негово специфично съвременно стилово направление, в което
разделението между театър и танц започва да се размива и танцът
преминава през радикално изменение на използвания в него материал, съдържание и стратегии за самоопределяне. Ако разгледаме
конкретния случай на Пина Бауш, тя въвлича в творческия процес фигурата на драматурга в период, в който въвежда нов метод за работа с
танцьорите и изграждане на хореографската композиция (той започва с
продукцията „Синята брада“ още през 1978 г.). Този метод се изразява
в разработване на перформативния материал съвместно с танцьорите,
при което тя директно ги въвлича в създаването на драматургичната
основа на представлението, като им задава въпроси и извлича от тях
теми, образи, движения и пр., а не „хореографира върху телата им“.
Значението на това решение е, както посочва танцовият изследовател
Андре Лепеки, че „движението вече не е отправна точка за композицията“12 и танцьорите не са само изпълнители на предзададени и
авторизирани от хореографа движения, а участват в създаването на
драматургичното съдържание. На въпроса в какво основно се е състо10
11

12

Вж. Marianne Van Kerkhoven. On Dramaturgy. – Theaterschri . 5–6, 1994, 8–33.
Тяхното тясно сътрудничество продължава до 1989 г., след което Раймунд
Хог започва да развива самостоятелна кариера на хореограф и изпълнител.
Цит по Behrndt, S. K. Dance, Dramaturgy and Dramaturgical Thinking. – Contemporary Theatre Review, 20:2, 2010, 188.
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яла ролята му на драматург на Пина Бауш Хог отговаря: „Лично сътрудничество. Аз носех музика, понякога и текстове, които тя използваше в
представленията. Но най-често бях там, за да ѝ помагам за структурата,
за съчетаването на нещата“13. Но всъщност фигурата на драматурга в
танца не се изчерпва само с това да „захранва“ творческия екип с текстове, образи и музикален материал или отстранено да съдейства за
механичното „сглобяване“ на отделни части и конструиране на цялото.
Син Бернд коментира нововъзникналата необходимост от фигурата на
драматург в контекста на новите естетически посоки, които Пина Бауш
поема в рамките на танцовия театър. Генерирането на перформативен
материал съвместно с танцьорите и в сътрудничество с драматург „означава, че зададените от танцьорите и ансамбъла наративи, динамики
и въображения информират изграждането на драматургията“14, която
все по-експлицитно се занимава с изследване на социалните роли на
пола, с властовите йерархии в личните и в социалните отношения, с
въпроси, свързани с идентичността. В този смисъл новият подход към
драматургията в танца, симптоматично проявен при Бауш и който предстои да разискваме още малко, е обвързан с променен възглед към
съдържателния и изразителния потенциал на танца, с навлизане на
критически дискурс в творческия процес и в хореографските практики.
На първо място, самото тяло се превръща в „територия на изследване“,
то се разглежда по Фуко като „система от социално и културно конструирани значения. Тялото не е неутрален контейнер на „чиста“ абстрактна
експресия или липсата на такава“. Развиващите се съвременни танцови естетики в Европа особено през 80-те и 90-те години все повече го
предпоставят като „драматургично съдържание, което е едновременно
вписано и изпълнявано“15 и от тази гледна точка подлагат на ревизия
традицията на танца. Танцовите артисти стават все по-ангажирани с
нови концептуализации и критически интерпретации на тялото, движението, хореографията, танца и начина, по който те се представят.
След пионерството на Бауш – Хог в сътрудничеството между хореограф
и драматург се нареждат и други знакови исторически примери от 80-те
13

14
15

Раймунд Хог в интервю с Бони Маранка, публикувано на сайта на хореографа:
h p://www.raimundhoghe.com/en/en_dancing_the_sublime.html (последно
посещение: 1.11.2017).
Behrndt, S. K. Op. cit., 188.
Ibid., 189.

120

ВИДОВЕ ДРАМАТУРГИИ

години като на фламандската танцова артистка Анна Тереза де Кеерсмекер и Мариане ван Керковен, Уилям Форсайт с Хайди Гиплин, а през
90-те Ален Плател с Хилдегард де Вюст, Мег Стюарт с Андре Лепеки и
т.н. Техните хореографии започват да развиват комплексни мултидисциплинарни наративни структури, предприемат тематични, емоционални и концептуални изследвания, често с експлицитен интерес към
политики на тялото, телесната изразност, физическото въздействие и
т.н. Този процес е съпроводен с експлодирането на усложнено драматургично мислене като критическа и рефлексивна практика в рамките
на самия творчески процес и в контекста на разширяващо се понятие
за танц и за хореография – от кодирани движенчески структури тя се
разтваря в комплексни динамики на взаимодействие между различни
видове материал и идеи, произведени или композирани като система
от перформативни действия.
Нарастващата роля на драматурга в съвременния танц, развитието на
нови естетически практики и продукционни формати довежда до необходимостта от внимателно вглеждане в разширяването на понятието за
драматургия и улавяне на перспективата на съвременния танц към него,
идваща от логиките на хореографското мислене и физическите практики.
От началото на 90-те години предимно от средите на нарастващия брой
професионални танцови драматурзи започват да се инициират множество симпозиуми, дискусии, семинари и публикации, които развиват
дискурса за драматургията на танца и задействат утвърждаването ѝ като
едно ново поле в успоредно обособяващата се като самостоятелна дисциплина Изследвания на танца.
II. ДРАМАТУР ГИЯ НА ТАН ЦА: ПРИБ ЛИ ЖА ВАНИЯ
В традициите на танца понятието за драматургия се е припокривало
най-вече с балетното либрето и със сюжетната основа. Докато, както
видяхме, новите подходи към изграждане на хореография налагат преосмисляне на отношението между танц и драматургия. Тук ми се иска да
предприема един общ оглед на посоките, в които то се провежда. Това е
необходимо, за да видим от каква позиция днес говорим за драматургия
на танца, какви са нейните параметри, ако има такива. То би спомогнало
и за извеждане на някои методологични насоки за предстоящия анализ
на избрани от програмата на Международния театрален фестивал „Вар-
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ненско лято“ представления, в които се разчитат интересни и знакови
за съвременния танц нови драматургични подходи.
Първоначално преосмислянето на отношението между танц и драматургия е доминирано от обсъждане на драматургията най-вече като
работа и практика, част от творческия процес и съсредоточена основно върху фигурата на драматурга. В него се поставят въпроси около
методите, материала, отговорностите на драматургичната работа и т.н.
Има ли танцовият драматург някакво собствено поле на експертиза, тази
дейност въпрос на специфична квалификация ли е? В какво се изразява драматургичното мислене – през физикалността, или през „тялото,
пространството, ритъма, енергията, структурата и цялото възприятие“,
ако следваме предложените от Каталин Тренчени негови параметри16.
Скот де Лахунта коментира поставянето на тези въпроси с настаняването
на едно усещане за „нестабилност и интрига“ с появата на драматурга в
света на танца поради новостта и трудното поддаване на дефиниции на
неговата задача17. В него се формулира едно негативно оттласкване от
драматурга от Брехтов тип. Той се възприема като стожер на разработената от режисьора с негово съдействие концепция за спектакъла, която като
едно вече предзададено съдържание и текст трябва да бъде пренесена
върху една друга медия, върху изпълнителите, и стриктно реализирана
от тях. Появяват се въпроси за авторството на идеите за движение и за
тялото, принадлежащи преди изключително на хореографа. Но практиката показва, че в сферата на съвременния танц „статичната“ представа
за драматурга като „интелектуален авторитет“ се отхвърля в хоризонтално организирани модели на сътрудничество, в които той съучаства като
„фасилитатор в драматургичното мислене“18. Този вид практика Петер
Щамер обозначава като „перформативна драматургия“: тя „не структурира някакво установено значение и не го прилага „върху работата“; тя
по-скоро създава смисъл, който все още не е бил разкрит. Нека отсега
нататък да я наричаме „перформативна драматургия“19. Тя разстройва
дуализма ум – тяло, вписан в предпоставката, че хореографите са „неми
16
17

18
19

Вж. Trencsenyi, K. Op. cit.
de Lahunta, S. Dance dramaturgy: Specula ons and Reflec ons. h p://sarma.
be/docs/2869 (последно посещение: 29.10.2017).
Behrndt, S.K. Op. cit., 186.
Peter Stamer. Ten Altered Notes on Dramaturgy. h p://sarma.be/docs/2868
(последно посещение: 29.10.2017).
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практици, а драматурзите са безтелесни мислители и писачи“20. Андре
Лепеки настоява, че драматургът участва в артистичния процес също със
своето тяло: „Аз влизам в студиото като драматург, избягвайки от ролята
на „външното око“. Също като танцьорите и хореографа, аз влизам, за да
открия (ново) тяло. Това е най-важната задача на танцовия драматург –
непрекъснато да изследва възможни манифестации на сетивното“21.
Щрихираните тук посоки на развитие на дискурса върху драматургията в
полето на съвременния танц като практика, вписана в творческия процес,
са показателни за един нов начин на мислене и активиране на потенциала за произвеждане на значения чрез/през/в тялото22. Той изобилства
от множество описания и примери за работен процес, които не подлежат на снемане под общ знаменател и не дават еднозначен отговор за
усложненото отношение между хореография и драматургия. Фактът, че
е породен първоначално от страна на практиката, го демонстрира като
стремеж за утвърждаване и осмисляне на едно ново професионално
поле (това на танцовия драматург). Но отвъд тази мотивация причина е и липсата на изследвана историческа традиция на драматургията
на танца, на някакъв исторически „канон“, подобно на този в театъра,
който може да служа за отправна точка и референт. Затова и вече през
последното десетилетие все повече усилия се насочват към разрешаването на въпроса за нейната „генеалогия“. Те целеполагат отделянето ѝ
от историята на понятието драматургия, обвързано с театъра. Така по
аналогия на „За поетическото изкуство“ на Аристотел Каталин Тренчени
посочва като първо съчинение, което се занимава с въпроси за поетиката
на танца, неговата композиция и структура – „Върху танца“ на Лукиан
от Самасота от 2. в. сл. Хр. Но както самата авторка признава, танцът, в
сравнение с театъра, относително късно получава признание на самосто20

21

22

Cvejic, B. The Ignorant Dramaturg. h p://sarma.be/docs/2864 (последно посещение: 29.10.2017).
Андре Лепеки в изказване в дискусия за драматургията на танца, публикувана на h p://sarma.be/docs/2869 (последно посещение: 29.10.2017).
Все пак важно е да се има предвид, че профилът на фигурата на драматурга
и начинът на осъществяване на драматургичната практика като част от творческия процес се различават в различните контексти. Тук се позовавам на
дискурс, който е развит основно на базата на практики и процеси на едни от
най-силните танцови сцени в Европа като тези на Германия и Белгия, колкото
и да са интернационализирани. Този дискурс във Франция например стои
по по-различен начин, както и в България, където почти не е застъпен.
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ятелна форма на изкуство. В този смисъл Сузане Трауб има основание да
локализира момента на развитие на модерното схващане за драматургия
и неговото навлизане в танца през 18. в.23, когато танцовото представление получава статут на самостоятелен сценичен художествен факт.
Това събитие е обвързано с неговото професионализиране (успоредно
с изкуството на театъра), отделянето му от дворцовата представителност
и най-вече с реформата на действения балет (ballet d’action), свързана с
името на Жан-Жорж Новер. В своите „Писма за танца“ (1760) френският
хореограф и теоретик се застъпва за представяне в балета на сюжетно,
драматическо действие посредством експресивни движения и жестове,
изградени върху музикална партитура, което да замени формата му на
„безсъдържателни сценични номера“. Посредством театрализирането
на класическия танц и полагането му въз основа на сюжетно действие
в него вече се развива и понятието за хореография като композиция.
От графичен запис на движения в контекста на социалния и дворцовия
танц в действения балет хореография започва да означава създаване
и структуриране на движения с изразителна стойност към музика. Като
форма на репрезентация балетът трябва да обединява различните части
на драмата – действие, характер и чувство, а неговият успех зависи найвече от избора на тема и от цялостната подредба на неговите компоненти. В своите съчинения по теория и практика на изкуството на танца,
както и с множество изчерпателно описани сценарии на балети „Новер
съставя първите основни произведения за танцовата драматургия, които поставят централни въпроси за начина на изпълнение, образ и роля,
репрезентация и въплъщение, танцови техники и изразност“24. Значението на драматургията като сюжетна основа на танца и нейният „превод“
в хореографията на сценично действие доминират танцовата практика
до края на 19. в., когато пионерите на съвременния танц в естетическите
течения на новия свободен танц, немския изразен танц и американския
modern dance си поставят за цел да утвърдят самото движение като независим и самостоятелен език отвъд наративността. Тук вече историята на
драматургичното мислене в танца се разклонява на множество посоки
и индивидуални подходи. Поддържащи все пак концепта за „естестве23

24

Вж. Susanne Traub. Tanzdramaturgie – eine kri sche und diskursive Praxis.
h p://www.transfabrik.com/blog-ar cle/?blog_id=21 (последно посещение:
1.11.2017).
Пак там.
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ното, природното тяло“ (Руди Лерманс) и една есенциалистка представа
за движението в танца, тяхната логика до голяма степен се синтезира
в разграничението, което теоретикът на немския изразен танц Рудолф
Лабан прави между театрална и танцова драматургия25: ако в основата на театралната драматургия е наративът, то основният двигател на
танцовата драматургия е „вътрешното, емоционално пътешествие“ на
изпълнителя; затова и тя е средство за постигане на експресивност на
тялото. Въпреки че развиват нови форми на представяне и движенчески
език, прилагайки разнородни драматургични основи и подходи, те
оставят в рамките на една утвърдена от Просвещението драма-тическа
парадигма и в танца, за която движението на тялото е естествен знак
и израз на душата; те добавят – и на енергиите, които са в основата на
човешкото битие и психика.
С навлизането в танцовото представление на стратегии от пърформанса
и пърформанс-арта от 60-те години насам и в контекста на „постдраматичен обрат“ в изпълнителските изкуства възникват нови форми на
съвременен танц и физически театър, в които на първо място се разбива
естетическата логика на репрезентацията, а това има следствие в различни посоки. Движението в танца, в това число и дисциплиниращите тялото
структури на класическия тренинг и на техники, развити от историческия
модерен танц, все повече се ползват като материал за деконструиране,
като едновременно с това се „утвърждават нови формални принципи на движението, дори през (…) фрагментиране образа на тялото“26.
Най-общо изведеното понятие за хореография като структурирано във
времето и пространството движение на тялото върху музика губи своята изчерпателност и всеобща валидност. Както отбелязват Ханс-Тийс
Леман и Патрик Примавези, „драматургията в танца и пърформанса
вече не е ограничена от разказване на истории посредством сложно
изградени движения“ и хореографски структури. Новаторски форми на
съвременен танц изхождат от рефлексивно отношение към самия акт на
представяне, при което разнородни елементи като текст, музика, танц,
изпълнители, тяло, пространство, време, осветление… функционират
като равноправен материал отвъд йерархичната организираност едни
спрямо други. Това поставя и зрителя в качествено нова позиция – той
25
26

Цит. по Trencsényi, K. Op. cit., 207.
Lehmann, H.-T., Primavesi, P. Dramaturgy on Shi ing Grounds. – Performance
Research, 14, 2009, 4.
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става „по-скоро свидетел на сценични събития, отколкото зрител на
действени ситуации“27, което усложнява и драматургичното мислене
по отношение организиране на процесите на възприемане и средствата
за постигане на въздействие. Един от водещите артисти в съвременния
танц – Джонатан Бъроуз, обобщава: „драматургията описва нишката
на значение, философското намерение или логика, които позволяват
публиката да приеме и да обедини в едно единно цяло разпръснатите
указания и следи, които им даваш, като ги свърже с други точки на съотнасяне и съдържания в по-големия свят“28.
И тук вече трябва да поставим основния въпрос, на който целият този
обзор беше подчинен: може ли да изведем някакви основни принципи
на драматургията в танца? Къде се локализира тя в самото представление? Как можем да подхождаме към драматургията като аналитичен
инструментариум за анализ на съвременни форми в танца?
Съвременната драматургия на танца се оказва едно комплексно поле,
което трудно може да се обвърже с един-единствен метод, структура или
теория. Мариане ван Керковен коментира, че: „Между драматургията
на театъра и драматургията на танца няма съществена разлика, въпреки
различията в природата и историята на материала, който те използват.
Нейните основни задачи са: овладяването на структури, постигането на
поглед върху цялото, проникване в необходимия подход към материала, независимо от неговия произход – било той визуален, музикален,
текстови, филмов, философски и т.н.“29. Това всъщност е единайсетата от
общо дванайсетте ѝ тези върху съвременната драматургия.
Но все пак ми се иска да се опитам да проследя в избрани танцови
представления от програмата на Международния театрален фестивал
„Варненско лято“ онези стратегии в драматургията в танца, които експлицитно работят с нея като рефлексивна и критическа практика. А това
означава, които открито работят със ситуацията на представяне и преосмислят конвенциите на танца. В тях могат да се разпознаят места на
новаторство в съвременните развития на това изкуство, представени и
в български контекст.
27
28
29

Traub, S. Op. cit.
Burrows, J. A Choreographer’s Handbook. London & New York, 2010, 46.
Van Kerkhoven, M. Looking Without a Pencil in the Hand. – Op. cit., 146.

126

ВИДОВЕ ДРАМАТУРГИИ

III. ДРАМАТУРГИЯТА В ТАНЦА КАТО РЕФЛЕКСИВНА И
КРИТИЧЕСКА ПРАКТИКА: ПРИМЕРИ ОТ ПРОГРАМАТА НА
МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ „ВАРНЕНСКО ЛЯТО“
Едно от големите събития през последните издания на фестивала беше представянето за първи път в България на немския танцов артист
Раймунд Хог с хореографията „Един следобед“ през 2012 г. Хог създава
представлението през 2008 г. като соло за танцьора Емануел Егермонт,
вдъхновено от хореографията на Вацлав Нижински „Следобедът на един
фавн“ по музика на Дебюси. Историята на 20. век, както и на значими
произведения от балетния репертоар в качеството им на символни
трансформации на човешкото тяло и на културна памет неизменно
присъстват като отправна точка в хореографската практика на Хог. Той
изгражда много специфична и отличителна естетика, изхождаща от
традициите на немския танцов театър и поемаща в себе си влияния от
„ритуалната строгост на японския театър, комбинирана с американския
пърформанс-арт, немския експресионизъм и собствения му интерес
към човешките чувства и социо-политически състояния“30. „Един следобед“ носи нейните характеристики като минималистично и естетско
представление с фетишизирано отношение към детайла, произлизащо
от съзнание за неговата сила да създава естетическо преживяване, да
отваря пространство за възприятия и асоциации, да отключва сетивния
опит и да резонира в съзнанието на зрителите.
На изрядно черната гола сцена неподвижно лежи тялото на изпълнителя Емануел Егермонт между две стъкленици. Раймунд Хог се появява
в ежедневно облекло, с боси крака и с концентрацията, неутралната
формалност и сериозността на церемониал-майстор внимателно налива
бяла течност – мляко – в двете стъкленици, след което напуска сцената
и застава встрани, откъдето ще наблюдава случващото се на нея. Познатите нежни и примамливи звуци на композицията на Дебюси нахлуват
в нея. Бавно тялото на изпълнителя преминава в движение с минимални
действия като повдигане и снемане на крак и на ръка на изпънатото му
тяло. Жестовете приемат формата на характерните за фавна на Нижински движения на ръката в профил, с отчетливи прави и насечени линии.
Егермонт бавно очертава тялото си с ръка и постепенно се изправя, като
30

Изказване на немския танцов изследовател Гералд Зигмуд (Gerald Siegmund),
цитирано на сайта на хореографа: www.raimundhoghe.com/english.php.
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„Един следобед“ – концепция и режисура: Раймунд Хог, Компания „Раймунд
Хог“, Германия, 2008

едновременно плавно и механично възпроизвежда елементи от оригиналната хореография с дълги паузи, прекъсвания и преходи между тях.
В различни конфигурации, вариации и пози те ще продължат да изменят тялото и пространството и на друг музикален фон, идващ основно
от песни за женски глас и оркестър на късния романтик Густав Малер,
и накрая се завръщат отново при знаковото произведение на Дебюси и
тишината. Танцът се развива пред неизменното физическо присъствие
на неговия автор Раймунд Хог, който периодично излиза на сцената и
пренарежда стъклениците. Пред неговия поглед изпълнителят изглежда
като проекция на видение, а сцената – като пространство на материализиране на вспомняне на движения, усещания, на някакво неясно минало
в опита му да се случи наново.
Хореографията „Един следобед“ не следва наративни или хореографски конвенции. Отделните елементи – като движение, музика, обекти,
пространство, са сведени до основата си – те присъстват едновременно
и изолирано едни от други, в паралелни и наслагващи се равнини, като в
процеса на нейното протичане между тях възникват фини асоциативни
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връзки и отношения. Тук би могло да се откроят няколко драматургии,
действащи на различни нива – драматургия на движението, на музиката,
на пространството, на възприятията – и функциониращи в една цялостна драматургия на представлението. Следвайки насоките на Мариане
ван Керковен, ще започна с един неин ключов аспект – подхода към
материала.
Заглавието „Един следобед“ разтваря интертекстуална мрежа от отношения с вече случили се емблематични в историята на танца, музиката и
литературата произведения. Директната референция към историческото
произведение „Следобедът на един фавн“ е заложена в заглавието, което дори не доизрича оригинала; заложена е в музиката, която служи
като рамка на поредица от други, нямащи нищо общо с нея произведения; присъства в образността на отделни движения като откъслечен
разпознаваем цитат на легендарното изпълнение на Нижински. Хог не
се стреми да постави наново „Следобедът на един фавн“, да „направи
нещо“ с това произведение. Авторът хореограф го ползва по-скоро като
отправна точка, която отключва лично, интимно медитативно преживяване. Тук танцът не следва сюжета в поемата на Маларме, а най-вече
заимства характеристики на движенческия език на Нижински. Хог полага
еднозначните препратки към него сякаш за да актуализира един спомен,
складиран в културната и емоционална памет, като го оставя да резонира в настоящето, в което реално отсъства, в което може да присъства
единствено като алюзия, настроение… Това вспомняне е като обещание
и желание за някаква наслада (насладата на фавна?), която обаче няма
да получи познатата и очаквана репрезентация на сцената. Бавността
на движенията и доминиращата статичност на тялото разтварят пространство за възприятията и то се разгръща в тях. Тук драматургията на
музиката има важно значение. Тя е изградена като колаж от различни
произведения от романтизма и импресионизма. Те функционират като
сетивен и асоциативен материал, създават плътна и наситена атмосфера
на драматизъм и лиризъм, както и подсказват различни теми като меланхолия, тъга, красота и усещане за крайност, за смъртност, които като
ключови думи преминават през текстовете на Малеровите песни. В свое
интервю Раймунд Хог твърди, че в избора на вокална музика в своите
представления съзнателно се стреми гласът на пеещия да не съвпада с
пола на изпълнителя. Причината за това най-вероятно е да се избегне директното обвързване между тях; да се избегне музиката да се възприеме
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като експресия на изпълнителя, което вече налага някаква емоционална
изразителност на самата хореография. На него му е по-важно музиката
да е като контекст, като пространство на преживяване. Структурата на
цялото представление се състои като поредица от сцени в нейерархична
подредба, като всяка сцена сякаш изгражда през движението образи и
различна жива картина на музикален фон. Отношенията между музика
и хореография са по-скоро външни: те се пресрещат, когато движенията възпроизвеждат не структурата на музиката, не толкова ритъма
(по-скоро фразите), а различни качества на нейното звучене, свързани
с пространственост, плавност, рязкост, извивки и т.н., както и някакво
вписано и създавано от нея усещане за време, траене, темпоралност.
И тук достигаме до драматургия на движението. Движенческият език е
минималистичен и в него всяко повдигане и движение на отделни части
от тялото, преминаване от едно към друго, от поза в поза, през пространството или пък завъртване, е откроено, е от самостоятелно значение.
Затова и е изпълнено с изключителна прецизност, с ясни геометрични
линии и форми, дори с известна механичност, като тялото е предимно
стегнато, а лицето – безизразно. Вече като чисто драматургични принципи в хореографията могат да се отделят редуване между движение
и статичност, както и повторяемост на отделни движения и жестове.
И тук Хог прилага изключително характерния за него подход към движението и танца като материал, като заменя потока и виртуозността на
балета с икономия на движението, тъй като действията и жестовете са
редуцирани и разтеглени във времето. Вписването на неподвижността
в хореографията, нейното фрагментиране на отделни движения, изпълнени безизразно, плавно или насечено, както и бавността ще се окажат
от ключовите стратегии и в драматургията на възприятията, както ще
видим, които нежно се повеждат към едно съзерцателно състояние.
Драматургията на пространството го превръща в „жив“ елемент – то е в
непрекъснат процес на създаване. Това се случва с периодичното преподреждане на обектите (двете стъкленици) в пространството, когато
Раймунд Хог излиза на сцената. По този начин те непрекъснато променят
рамката около образа на движението и на тялото на изпълнителя. И нещо друго. Действието на автора хореограф функционира като ефект на
отстранението, акцентирайки върху случването на сцената като процес
тук и сега. То дистанцира, задава една перспектива на наблюдение, но
същевременно и я персонализира в него. Този жест на персонализиране се препотвърждава и накрая, когато Хог „подписва“ сцената с бяло-

130

ВИДОВЕ ДРАМАТУРГИИ

то разляно мляко. Ритуалността и концентрацията, с които изпълнява
действията, всмукват вниманието, ангажират възприятията до степен, в
която зрителят става съзнателен за тях, за събитийността на сценичния
факт и сам себе си преживява като наблюдател. Работата с обектите тук
принадлежи и в още един план към равнината на драматургията на възприятията, доколкото те (двете стъкленици) стават своеобразна отправна
точка за тях. Тук вече смисълът се артикулира на символно ниво – бялата
течност, млякото, наблюдаването на неговото наливане произвежда
някакъв пречистващ ефект, завръщане към някакво невинно, по-чисто
(може би инстинктивно свързано с детството) състояние, през което сякаш Хог кани зрителите да наблюдават ритуала-танц-действие на сцената.
Как би могло да се обобщи цялостното впечатление и цялостният смисъл, произведени от драматургията на танцовото представление „Един
следобед“? В него изпълнителят Емануел Егермонт присъства на сцената
като пространство, вселено от памет, спомен, от минало, което никога
не може да се възпроизведе и възстанови; отсъствието му отключва меланхолия и създава пространство за преживяване на зрителя. В какво
се състои нейната рефлексивност и критическа перспектива? На първо
място, във фокуса върху самото протичане на представлението като
процес на случване тук и сега, във времето и пространството. В отношението към материала (както историческия – „Следобедът на един
фавн“, така и като сценични компоненти: тяло, движение, музика, текст,
обекти и отношението помежду им). Хог работи с нестабилни и отворени
означавания, което подканя зрителя да го насели със свои асоциации и
преживявания, със свои „афективни моменти“ (Гералд Зигмунд). Подходът към темпоралността – концентрацията върху неподвижността или
бавността, върху преживяването на самото време като траене, активира
поле за субективен опит и самопреживяване на собствените възприятия в
процес. А в какво е заложена критическата перспектива в драматургията
на „Един следобед“? Отново в отношението към времето, към момента,
като създава едно медитативно естетическо преживяване, един оазис за
сетивата и съзнанието, откъсвайки ги от забързаността на ежедневното
съществуване, ориентирано към непрекъсната продуктивност и ефективност. Но тя е насочена и към самата медия на танца – по презумпция
тялото, движението, – и към неговото определение като естетическа
форма. Раймунд Хог е от значимите артисти в съвременния танц днес
и заради едно водещо качество на неговите хореографии и естетика,
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изтъкнато от Вида Мидгелоу: „Хог предизвиква зрителя да преосмисли
своите очаквания и ценности. (…) Той разширява концепциите за това
какво е танц и какво означава да танцуваме“31. Драматургията в танца
започва още от самата специфика на телата на изпълнителите. Тялото
на Хог, с очертанията на характерната му гърбица, внася другост, различност на танцовата сцена. То излиза отвъд нормата на балета (към
който препраща в работите си, в това число и в „Един следобед“), отвъд
конвенциите на репрезентацията на тялото в танца, което е винаги като
една идеална форма. Докато Хог настоява на неговата конкретика и на
правото всякакви тела да могат да са на сцената, като дестабилизира
приписваните им йерархични и естетически стойности.
Рефлексивният и критически подход в драматургията на танца се открива
и в представлението от две части „Лекция за пет пари / Пиеса за кравата“
на британския хореограф и танцьор Джонатан Бъроуз в сътрудничество
с италианския композитор Матео Фарджион, представено на Международния театрален фестивал „Варненско лято“ отново през 2012 г. Те го
наричат дует и въпреки че на пръв поглед не може да се съотнесе към
изкуството на танца, те настояват за неговата връзка с хореографията и
го представят основно в контекста на съвременния танц и пърформанс.
Връзката с изкуството на танца не преминава през очакваното от него позициониране на тялото и изразителното движение като основна
медия (въпреки че в „Пиеса за кравата“ Бъроуз, сам бивш танцьор в
лондонския Кралски балет, и в компанията на хореографа Уилям Форсайт, изпълнява и някои танцувални движения). Тя се състои по-скоро в
изграждането на представлението върху хореографски принципи, които
вземат традиционната дефиниция за хореография като структуриране
на движение по музика съвсем буквално, оголвайки я по необичаен
начин до основи, едновременно с респект и с игрова удоволственост.
И тук вече навлизаме във въпроса за приложения от Бъроуз/Фарджион драматургичен принцип в „Лекция за пет пари / Пиеса за кравата“,
различим в подхода към материала на представлението, в това число и
към самата ситуация на представяне. Изходният материал отново, както
при Хог, е произведение от друг автор (всичко е откраднато! – с хумор
заявяват те) – „Лекция върху нищото“ на Джон Кейдж, записана и строго
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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композирана като партитура за изпълнение, в която той излага своите
възгледи за композицията, оказали силно влияние върху развитието
на танца и пърформанса през втората половина на 20. век и до днес.
Следвайки стриктно партитурата като музикална композиция, Бъроуз и
Фарджион я превеждат като ритмическа структура на своето изпълнение,
създавайки един изключително очарователен, остроумен и находчив
„танц“ с думи, музика, образи (прожектирани думи) и обекти (листове
хартия, крави-играчки, музикални инструменти). В „Лекция за пет пари“
те стоят зад два микрофона пред голям екран и основното физическо
действие/движение тук е говоренето, изговарянето на текстово-музикалната партитура в ритмическите структури, забързано или забавено,
ритмично или извън ритъм, с неочаквани паузи на погрешни места и т.н.
Това се случва на фона на пиано музика, която също е „открадната“, или
по-скоро преведена през структурните принципи на Кейдж композиция
на Шуберт. Формата и композицията на дуета до голяма степен задават
и съдържанието на своеобразната „лекция“, която в саморефлексивен
жест коментира това, което те правят в момента, неговите принципи,
обвързаните с тях възприятия, теоретични идеи и понятия. Всички елементи са подчинени на стриктна ритмическа структура, като хореографията се състои в отношения, възникващи между тях: „хореографията е

„Опервил“ – експериментална опера от Иво Димчев, Фондация Humarts,
Impulstanz, Kaaitheater – България/Австрия/Белгия, 2015
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отношението между ритъма на това, което се чува, и визуалния ритъм“
на появяващите са на екран отделни думи и фрази, твърдят Бъроуз/Фарджион. Но в нея, не може иначе, след като се следва Кейдж, са вписани
също тишината и принципът на случайността – в свободното падане на
листовете хартия, които изпълнителите пускат на пода, след като са ги
изчели; в обръщането им към екрана в произволни моменти, в непринуденото засмиване и т.н. Те използват съвсем прости елементи, лишена от
всякаква зрелищност – дори сцената изглежда като една работна среда,
обаче работят с тях с впечатляваща виртуозност, измамна лекота, удоволствие и неизменно чувство за хумор. То се развихря в „Пиеса за кравата“,
в което същата структура, заемана от Кейдж, се прилага върху нещо като
нонсенс идилична пиеска за няколко крави-играчки. Тук обекти, движение, звук са напълно пълноправни, взаимно заменяеми, в субверсивно
отношение към езика, обединени единствено от строга структура. Тя сякаш противоречи на отворения подход към сценичната ситуация и към
публиката, с която изпълнителите се намират в непрекъснато общуване.
Драматургията на представлението, подчинена на прецизно изградени
композиционни принципи, които дават пространство и за свободата и
случайността, насочва, сенсибилизира вниманието на зрителите към
възприемане изобщо на структурни модели. В своето съзнание и лични
интерпретации всеки има свободата да ги пренесе от микрокосмоса на
представлението на едно макрониво, на ниво организираност на собствените възприятия, на отношенията между нещата и света около нас.
В експерименталната опера „Опервил“ на Иво Димчев (2015) драматургията като рефлексивна практика се проявява най-вече като радикална
(в смисъл на крайна чиста форма) „работа“ с действени и събитийни
структури, от които е съставена хореографията на това необичайно (както
е обичайно за автора му) представление. В него известният пърформър
превежда оперния жанр на собствен език заедно с младите певци Пламена Гиргинова и Николай Войнов съвместно с музиканта Стефан Христов.
За Иво Димчев пеенето винаги е било физическо събитие, което той тук
оркестрира на няколко гласа и в по-комплексна мрежа от отношения, в
сравнение с предходните си спектакли, в които вокалната експресия и
музикалността също са имали съществено място. Драматургията протича отново на няколко, сякаш изолирани едно от друго и в хоризонтални
отношения помежду си нива – действеност, вокалност, текст, образност,
възприятия. Тримата изпълнители създават сюрреалистична поредица от
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живи картини, в които преминават през различни състояния и конфигурации. Техните вокални импровизации върху класическа и съвременна
музика като че нямат нищо общо с действията, които извършват, и съчетават в себе си звуци от всякакъв порядък – от маниера на класическото
оперно пеене на неразбираем език, през разнородни звуци като смях,
измислена реч, до мучене, игра с вдишване и издишване и т. н. Успоредно на това през цялото време на екран в дъното на сцената тече изненадващо конкретен, едновременно провокативен и изповеден текст
като поток на съзнанието на автора. Спектакълът оригинално съчетава
и преобръща в себе си средства от операта, театъра, хореографията и
пърформанса, без да гради сюжет и наративна драматургия. В атмосферата, която изгражда, той иронично препраща към ville-жанра, указан
и в заглавието, както точно разпознава Мира Тодорова: в това „градче
на операта“ (operville) цари „привидно провинциално спокойствие и
нищослучване, което се пропуква, за да зейнат издайнически процепи
в нормалността…“32 Позите, които изпълнителите заемат в живите картини между движение, статичност и механични жестове, произвеждат
сюрреалистичната и ексцесивна образност. Тя създава алюзии за сцени
от някакъв ритуал, жертвопринасяне, екстремна трагическа отдаденост,
обреченост и подобни крайни състояния, които през езика и конвенциите на пърформанса превеждат драматическия патос на операта. Спектакълът гради една енергетична драматургия на събитийни структури.
Експлицитният подход към драматургията като рефлексивна и критическа
практика може да се открие и сред други представления от фестивалната програма от последните години, като например „Balkan Dance Reality
Show“ (2015) – колаборативен проект между българските артисти Вили
Прагер и Ива Свещарова, хърватската танцьорка Соня Преград и Розе
Беерман от Германия и др.
В избора си на представления и от света на танца Международният театрален фестивал „Варненско лято“ не само заявява своето място сред
водещите форуми в балканския регион и Европа, но и предава неговите
провокации, като отключва енергии за отваряне на нови перспективи
и начини на мислене за танц в локален контекст. Оставаме в очакване
и на идните.
32

Мира Тодорова представя „Опервил“ на www.ndk.bg/event/premiera-naeksperimentalnata-opera-operville-ot-ivo-dimchev-1904-1 (последно посещение: 5.11.2017).
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ДРАМАТУРГИЯ НА ЕДИНИЦАТА
МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ
ВЕ НЕ ТА ДОЙ ЧЕВА
В интензивната програма на Международния театрален фестивал „Варненско лято“, представена през годините на вече солидната негова биография, са участвали десетки театрални продукции. Четлива е амбицията на
този форум да събира театрални естетики и практики, които се изказват
с различни поетически езици. Сред това театрално разнообразие ще
обърна внимание на драматургията на спектакли, в които доминира соло изпълнителят. Въпросите, породени от такъв фокус, са изключително
разнообразни и интересни. Ще се опитам да ги организирам в някаква
система според съдържащите се в тези примери различни отношения между основни принципи на театралния спектакъл. Соло изпълнителят има
активна връзка с драматургията на текста, но това не елиминира също
толкова активното отношение с драматургията на сцената, със сценичния разказ. Формалното ограничаване на вниманието към спектакли с
един артист предполага най-малко, че той е (буквално) задължителната
фигура. Но този видим елемент не само не опростява, а (както анализът
ще покаже), разширява театралната естетика и отваря разнопосочно ориентирани вектори в полето на интерпретацията. Примерите, с които ще
осмислим тази проблематика, могат да бъдат още по-разнообразни, ако
се има предвид цялата фестивална програма. Тук ще се опирам най-вече
на лични наблюдения, което, естествено, лишава изложението от някои
интересни случаи, на които не съм била свидетел.
Единицата, за която говорим, е изпълнител, когото можем да разпознаем в различни лица – класически актьор – интерпретатор, пърформър
(танцьор, музикант, художник), хибридно същество (физически присъстващ актьор, свързан с техническо съоръжение). Неизбежно става
осъзнаването, че макар и самотно, това човешко присъствие концентрира в най-нагледна форма присъщия на театъра антропоцентричен
характер. Естествено се поражда питане за параметрите на този антропоцентризъм, както и за възможното му преодоляване и/или отричане.
Измеренията на човешкото/нечовешкото и идеите за драматургичното
постигане на тези феномени намират конкретни проявления в спектакли,

136

ВИДОВЕ ДРАМАТУРГИИ

представени на сцената на фестивала. Практиката показва, че и в този
привидно ограничен терен на единицата вариациите на драматургиите
са толкова широки, че може да се говори за неограниченост на драматургичните стратегии за постигане на човека.
Най-чист и класически аспект на драматургията на единицата е сценичната интерпретация на текст-монодрама. Пиесата с един персонаж
предлага възможности за концентрация върху субективното начало,
често анализира индивида като уникален обект за изследване, докосва
проблеми на персоналната идентичност и саморефлексивност. Фестивалът е бил домакин на различни спектакли, в които силни монодрами
предлагат интересни посоки за майсторството на актьори интерпретатори. Могат да се посочат примери на спектакли, които остават плътно в
терена на отношението текст – монодрама/ярък актьор: Валентин Ганев
(„Контрабасът“, Народен театър „Ив. Вазов“, 2001, с повторно участие
2015), Златина Тодева („Забравени от небето“, Сдружение „Летен театрален университет“, 2000), Адел Аким („Екзекутор 14“, Театър „Жерар
Филип“ – Сен Дени, Франция, 1998), Стоян Алексиев („Гъбата или обратното на обратното“, Народен театър „Ив. Вазов“, 1997), Мимоза Базова
(„Родилно петно“, Театрална работилница „Сфумато“, 2009). В тези случаи драматургията предлага сюжет, който предполага сценичен разказ,
пулсиращ с енергията на актьора и този персонален аспект е акцент в
театралното преживяне. Всички актьори притежават свой индивидуален
почерк и оцветяват в своя тоналност драматизма на историята.
В други случаи драматургията на текста провокира разширяване в неочаквани ракурси. Някои примери: Валентин Танев в ролята на Лазар
(„Лазарица“, Народен театър „Ив. Вазов“, Фондация „Сцена Балкани“,
2005) изпълва обема на алегоричната история на Йордан Радичков за
четирите сезона в човешкия живот със свой стил на актьорска игра с
акцент върху нелепо-абсурдната претенция за господарската сила на
човека над природата. В този прочит на монодрамата (реж. Крикор
Азарян) соло изпълнителят контактува активно и непосредствено с безсловесния персонаж на кучето, въплътен от актьор (Малин Кръстев).
В резултат на това драматургията на сцената изгражда нова смислова
среда за драматургията на текста и единицата-човек-Лазар се изравнява
с единицата-животно-кучето. Темата за природната същност на човека и
за неговото вписване в цялото природно мироздание получава оригинална театрална интерпретация. Вълчо Камарашев („Руска народна поща“,
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„Контрабасът“ – П. Зюскинд,
реж. П. Марков, моноспектакъл
на Валентин Ганев,
НТ „Ив. Вазов“, 2000/2001

Театър „Българска армия“, 2000) – отново пример за сценична драматургия, която интегрира в разказа въобразените от главния герой негови
житейски партньори и така освен със себе си той общува и с хлебарка
например (отново се играе от жив актьор). Велко Кънев („Великденско
вино“, Народен театър „Ив. Вазов“, 1994) – монодрамата среща драматическия протагонист (поп Кръстьо) с драматургично присъстващ персонаж
партньор (Гечо), който е безсловесен (физически ням). В драматургията
на текста соло изпълнителят е словесно постигната единица редом до
словесната липса на нечие друго единично присъствие. В театрален
план драматургията почти загубва характеристиките на монологичната
доминанта в полза на нова драматургична ситуация, в която жестовете,
движението и физическата динамика надмогват монолитния словесен
изблик и усилват напрежението в сценичен живот.
Друг аспект на драматургията на единицата е откриването на уникална
тема. Думата „уникална“ в този случай е уместна в пълна мяра, защото
темата се слива с уникалността на интерпретатора. В тези примери интригата е абсолютна, тъй като честа практика е спектакълът да се изгради без текст в завършена и самостойна в себе си форма, като предлага

Снимка архив
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сюжет или факт, към който да се насочи интерпретаторът. Нерядко има
пълна неизвестност относно сценичния живот, тъй като той е в буквалния
смисъл живот на сценичния изпълнител. Като пример откроявам Иво
Димчев в различни негови соло продукции („Som Faves“, 2010). Перформативният характер на неговите сценични акции е подчертан и разгърнат
в измеренията на хиперавтентизъм. Иво Димчев е тотална единица,
която ни представя своите обсесии, блянове, самонаранявания и страхове. Личността се показва пред публиката като перформативен уникат.
Версия на този тип драматургия на автентичното е драматургията на уникалната гледна точка на соло интерпретатора. Ролята на субективния поглед доминира, като се наслагва върху съществуващи текстове. Обикновено
това не са монодрами, а адаптации на проза, колажи от драматургични
творби (дори само мотиви или елементи от тях) или документални свидетелства. Примери за моноспектакли с уникална гледна точка са интерпретациите на Мариус Куркински на христоматийни творби („Български
разкази“, 2011; „Сътресение“, ДТ – Пловдив, 2007; „Сънят“, ДТ – Пловдив,
2002; „Самият човек“, Фондация „Концепция за театър“, 1999; „Дамата с
кученцето“, НДК, 1997). Стилът на актьора обединява всички посочени
спектакли, като ги превръща в пример за персонална театрална практика,
която можем да мислим като драматургия на изпълнителя. Камен Донев
прилага сходна стратегия към нови и стари клишета („Възгледите на един
учител за народното творчество“, ДТ – Пловдив, 2008) и постига собствен
изказ, в който словесната импровизация, танцът и вокалното изпълнение
се уравновесяват чрез актьорската му личност. Широк спектър от примери демонстрират привлекателните провокации на класиката (най-вече на
Шекспир) за соло изпълнителите Стивън Бъркоф („Злодеите на Шекспир“,
East Produc ons, Обединено кралство, 2009), Гарет Армстронг („Шейлок“,
Makin Projects, Обединено кралство, 2007). В ключ на иронично-драматично отстранение те предлагат своя драматургия на персонажи и активно
обвързват личния си поглед с критичен коментар.
Но какво е един голям фестивал без актьорите звезди? Програмата не е
загърбвала желанието на публиката да види на живо големите майстори
от европейски и световен ранг. Най-впечатляваща е драматургията на
единицата, когато демонстрира уникална актьорска виртуозност. В тези примери соло изпълнителят съсредоточава в себе си изключително
майсторство, уникални възможности и персонална харизма. Санчо Финци („Относно омара“, Театър „Фолксбюне“ – Берлин, Германия, 2011),
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„Дневникът на един луд“, Дойчес театър – Берлин, Германия, 2009),
Йеруун Уилемс („Гласове“, NTGent, Белгия, 2005), Брус Майерс под режисурата на Питър Брук във „Великият инквизитор“ (C.I.C.T./Театър „Буф
дю Нор“ – Париж, Франция, 2007) – драматургията на тези владетели на
сцената е демонстрация на старата истина, че няма предел за актьора
в театралното преживяване.
Виртуозното майсторство е абсолютно условие и за соло изпълнителите,
които работят с пластиката и движението – Кит Джонсън („Ракообразно“,
X-АСТ, Дания, 2011), или с танца – Валери Миленков („Еcorché“, 2011).
В първия пример драматургията на интерпретатора Кит Джонсън „очовечава“ цялата еволюция на живите организми и успява само с пластиката
на голото тяло да премине през етапите на живота на планетата, а Валери Миленков „обелва“ (ecorché) кожата си чрез танца и прави сетивно
осезаеми всички мускули, сухожилия и сглобки на човешката анатомия.
Фестивалът е предоставял сцена и на драматургия, която съчетава личната енергия на соло изпълнителя с различни технически приспособления
и интегрира инструментариума на актьорското изкуство в дигиталния
свят. Мая Новоселска („Едно малко радио“, Сатиричен театър, „Артишок“ – ЕООД, 2002), Анна Петерсон („Госпожица Юлия“, Театър „Интима“ – Стокхолм, Швеция, 2012), Тамаш Керестеш („Дневникът на един
луд“, Театър „Катона Йожеф“– Будапеща, Унгария, 2017), Давид Еспиноса
(„Много шум за нищо“, Давид Еспиноса / Ел Локал Е. К. – Барселона,
Испания, 2016). Тези примери ни демонстрират, че соло изпълнителят
може да вписва естествено своята актьорска виртуозност в изразност с
различен регистър – мултимедия, музика на живо, виртуално партньорство, миниатюрни кукли, предмети.
Фестивалът е представял и изключителни примери на уникално актьорско присъствие, носещо като шлейф асоциации и референции към исторически практики и знакови театрални факти и фигури (Брус Майерс/
Питър Брук – „Великият инквизитор“). Полъхът на велики театрални
явления, превърнали се вече в митове за световния театър, струи от
внушаващата респект фигура на Брус Майерс, верния съратник на Питър
Брук. Изсеченото лице на актьора, острият поглед и плътният регистър
на гласа, освен че конкретизират връзките с театралната история, превръщат моноспектакъла в поле на вълнуваща среща. Прочутият монолог
за Великия инквизитор (по „Бесове“ от Достоевски) е представен като
самостоятелна драматургия, напластяваща притчата от романа и индивидуалността на големия артист.
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„Великият инквизитор“ по Ф. М. Достоевски, реж. П. Брук, C.I.C.T. / Театър Буф
дю Нор – Париж, Франция, 2003

В профила си фестивалът има една устойчива черта – разширяване на
хоризонтите и представяне на малко познати, далечни или екзотични
театрални практики. И един изпълнител понякога може да приближи
публиката до уникална сценична естетика: Хисако Хорикава („Сардина и
горещ вятър“, Япония, 2000) и естетиката на буто-танца. Без да принадлежат към далечното и непознатото, инсталациите на Венелин Шурелов
(„Man Ex Machina“, 2011; „Zoom In“, 2012, тяло – Виолета Витанова), които
съчетават физическото тяло със специална среда/уред за наблюдение
и активизиране на погледа на зрителя, също могат да се осмислят като
драматургия на единицата – единствен изпълнител, който изгражда
тясна, дори интимна връзка с всеки зрител като единствен.
Нещо като обобщение: постигната чрез акцент върху словото, с неговото
пренебрегване и акцент върху телесното и пластическото начало или пък
интегрираща всички възможности на сценичната изразност – единицата
е като спектъра на бялата светлина. Изказвайки единичното, уникалното,
автентичното, тя докосва универсалното, вечното, дори космическото.
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ДРАМАТУРГИЯТА ВЪВ ФЕНОМЕНА НА САТЕЛИТНИТЕ
ПРОЖЕКЦИИ НА ТЕАТРАЛНИ СПЕКТАКЛИ
ИЛ КО ГАНЕВ
Сателитните прожекции, които все повече компании започват да реализират, представляват безспорен социален феномен – микс между театър,
кино и телевизия, среща на новите дигитални технологии с представлението. Колкото и привлекателно да звучи обаче, съществува известен
сблъсък на традиционното и иновацията, нещо като сблъсък на поколенията, в който победителят рано или късно се превръща в победен.
Още през 2009 г. Кралският национален театър в Лондон планира почти революционен проект за достигане до нови публики чрез излъчване
на представление от сцената на театъра в над 200 кина. Първата такава
прожекция с марката „NT Live“ се случва през юни същата година и е на
сътворения по текста на Жан Расин спектакъл „Федра“ с режисьор Никълъс Хайтнър и с участието на кинолегендата Хелън Мирън. Проектът
достига до аудитория от над 50 000 души само за едно излъчване, което
е повече от публиката на конкретния спектакъл за целия театрален сезон.
На официалния сайт на проекта „NT Live“ се разкрива, че само за първите
пет години от стартирането на инициативата излъчванията достигат до
над 5.5 милиона зрители в повече от 2000 кинозали по света.
Три години по-късно, отново през юни, но 2012 г., в програмата на Международния театрален фестивал „Варненско лято“ се появява и първата
прожекция на NT Live. Прословутият „Франкенщайн“ на режисьора Дани
Бойл буквално отваря нова страница в историята на театралната ефектност и пренасянето ѝ върху екрана. Освен зрелище „Франкенщайн“ е и
философия и една от най-бляскавите интерпретации върху литературното
произведение, спектакъл с изключително висока художествена стойност.
Представлението носи огромна полза и за все още набиращия тогава
популярност актьор Бенедикт Къмбърбач. Няколко години след „Франкенщайн“ той ще се превъплъти в ролята на Хамлет в хитовия спектакъл
на Линдзи Търнър в Барбикан център и ще достигне рекордната зрителска аудитория от над 750 хиляди души.

142

ВИДОВЕ ДРАМАТУРГИИ

Снимка NT Live

Интерпретацията на Дани Бойл върху „Франкенщайн“ разчита на свръхмощна сценична техника и механизация, достигайки виртуозност във
визуалната среда и влияейки по един доста съвременен начин на зрителя. Съвсем ясни са и посланията, изведени от текста на Мери Шели
при драматизацията на Ник Диър – конфликтът натура – култура, животинската човешка природа, родителската небрежност и раждането на
лъжата, с която никое друго същество на земята, с изключение на човека,
не си служи. Решението двамата водещи актьори (Бенедикт Къмбърбач и Джон Лий Милър) да си разменят ролите на Създанието и на д-р
Франкенщайн в различните представления далеч не е само режисьорски
прийом, но и голямо актьорско предизвикателство. С представянето на
този спектакъл фестивалната програма на „Варненско лято“ разшири
своя профил и постави началото на серия от сателитни прожекции в
модула „Паралелна програма“.

„Франкенщайн“ –
Н. Диър, реж. Д. Бойл,
Кралски национален
театър – Лондон,
Обединено кралство, 2011
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В следващата прожекция в рамките на фестивала (2014) в един общ
сценичен проект се срещат Шекспир, режисьорът – носител на „Оскар“,
„Златен глобус“ и „БАФТА“ – Сам Мендес, и големият Саймън Ръсел Бийл
в ролята на обезумелия Лир. „Крал Лир“ е определяна от британските
критици като супер успешна продукция, радикална в режисьорския
прочит, епична и новаторска. За да бъде пресъздаден на екран този
мащабен сценичен разказ, отново са ангажирани армия от професионалисти в киното, владеещи до съвършенство съвременните техники на
снимачните процеси. Първа и основна цел на броудкаст1 екипите на тези
продукции, съставени както от киноспециалисти, така и от театрали, е
да обединят усилия, за да успеят да придадат на зрителите най-точно,
най-автентично онова, което се случва на сцената и на присъстващите
на живо в залата.
От съдържателна гледна точка в „Крал Лир“ се обръща внимание на темата за политиката, мрачната страна на властта, разпадащото се семейство,
което прелива като мотиви и в „Хамлет“, а общовалидните им послания
ги превръщат в спектакли, които са идеален шаблон за разпространение
сред по-широка аудитория чрез средствата на сателитните излъчвания.
За повечето от тези спектакли може да се твърди, че са мощни, зрелищни
и несравнимо визуални. В спектакъла „Крал Лир“ обаче присъства видима симбиоза между мащабното въздействие и чувство за интимност, за
детайлност, за режисьорски подход, който не е затворен в интелектуална
концептуалност и не преекспонира актьорския темперамент, а превежда на днешен език написаното от Шекспир. Добре познатото начало на
пиесата, в което владетелят разделя своето царство, е пресъздадено не
като прищявка на „лудия крал“, а като огромна публична церемония,
ръководена от военен диктатор.
Осъвременяването на драматургичната основа е хватка, която присъства
в почти всички интерпретации на големите, добре познати текстове по
европейските сцени, което е видимо и през сателитните прожекции – както в театралните постановки, така и в оперите. Търсенето на парадокси,
уклонът към опозиционни на класическата драматургия режисьорски
решения, съвременните аксесоари, детайли по сценографията и костю1

От англ. broadcast – излъчвам, разпространявам. Става въпрос за екипите,
отговорни за заснемането, организирането и провеждането на сателитните
излъчвания на представления на Националния театър в Лондон. – Б. р.
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мите, по цялата визия, са само част от доказателствата за адаптирането на
големите текстове към днешния човек – човекът, който не на всяка цена
ще прекрачи прага на театралната сграда, но би влязъл в киното, за да
гледа прожекция на спектакъл, проявявайки първичен интерес към любим актьор или режисьор. В „Хамлет“ например действието е пренесено
след средата на 20. век. На сцената много открито се смесват различни
култури, течения в изкуствата и послания. Бенедикт Къмбърбач е обявен от британската преса за „зашеметяващ“ в ролята на датския принц,
но за съжаление, постановката е обявена по-скоро за средна, макар и
отзивите да са разнопосочни. Сценичната дизайнерка Ес Девлин пък е
упрекната за създаването на „ограничен“ Елсинор, а основните атаки
към режисьорката Линдзи Търнър са по отношение на деконструкцията на текста. Въпреки критиките новият Хамлет е абсолютен пример за
осъвременяване – той слуша „Nature Boy“ на Нат Кинг Кол и носи тениска
на легендарния Дейвид Боуи, а тези и други подобни детайли всъщност
удостоверяват принципа на натрупване на културните пластове. Съвсем
очаквано всъщност спектаклите по текстове на Шекспир се превръщат
в най-използваните за разпространение чрез сателитни прожекции.
По данни на Уикипедия за осем сезона на NT Live и над шейсет различни излъчени по сателит заглавия осем са на представления по Шекспир.
Останалите големи драматургични текстове, чиито сценични версии са
прожектирани в рамките на последните пет издания на МТФ „Варненско
лято“, са: „За мишките и хората“ от Дж. Стайнбек с режисьор Ана Д. Шапиро, продукция на Лонгейкър Тиътър, Бродуей – Ню Йорк; „Големият
въпрос“ от Том Стопард с режисьор Никълъс Хайтнър, продукция на
Национален театър – Лондон; „Опасни връзки“ от Кристофър Хамптън
по романа на Дьо Лакло с режисьор Джоузи Рурк, продукция на Театър
Донмар Уеърхаус, Лондон; „Амадеус“ по текста на Питър Шафър с режисьор Майкъл Лонгхърст, продукция на театър „Оливие“ – Лондон;
„Ничия земя“ от Харолд Пинтър с режисьор Шон Матиас, продукция на
Стюарт Томпсън и Playful Produc ons.
Още преди да се появи първата прожекция на NT Live, Метрополитън опера в Ню Йорк поставя началото на сателитните излъчвания през 2006 г.
Първите опити са таргетирани основно към зрители от САЩ, а след като
експериментът се оказва изключително успешен, разпространението на
излъчванията достига до над 3000 киносалона по целия свят. Оперните
прожекции в програмата фестивала стартират през 2016 г., а до този
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Постер на продукцията „Хамлет“ от У. Шекспир, реж. Л. Търнър, Соня Фрийдман
Продъкшънс, 2015

момент са излъчени „Отело“ и „Травиата“ от Верди, както и „Мадам
Бътерфлай“ от Пучини.
В своето изследване „Сателитните излъчвания на спектакли: как променят
театралния ландшафт“ Николай Йорданов твърди, че за разлика от театъра
„в операта музиката и пеенето са водещите компоненти в спектакъла“2,
което на практика превръща драматургията или в случая либретата на оперите в периферен елемент, заемащ не толкова водещо място в избора на
продуцентите и на постановъчните екипи. „Може би затова операта среща
по-малко психологически съпротиви да бъде разпространявана по този
начин и нейните публики по правило са по-големи“3, допълва още Николай Йорданов. Ако се опитаме да доловим психологическото въздействие
върху аудиторията, бихме попаднали на един не съвсем непредвидим
парадокс. От една страна, сателитните прожекции са естествено развитие
2

3

Йорданов, Н. Сателитни излъчвания на спектакли: как променят театралния
ландшафт. – В: Изкуствоведски четения 2016. С., 2017, 92.
Пак там.
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на срещата на театъра с дигиталните технологии. Чрез тях той достига до
огромни аудитории, някои от които с по-ниски покупателни способности.
Но от друга страна, целият този съблазнителен процес хвърля известна сянка върху досегашното мислене за театъра. В изследване за NT Live около 15
процента от запитаните зрители отговарят, че са се почувствали по-силно
емоционално свързани с излъченото представление спрямо изгледаното
на живо в театралния салон. Със сигурност близкият план влияе и променя
усещането, подсилва възприемането, прави го по-емоционално, с което
буквално ангажира вниманието на всеки зрител. Този аргумент обаче е
достатъчно коментиран и изследван и със сигурност това не е единственото „оръжие“ на театралните прожекции. Дейвид Сабел, който завежда
дигиталния отдел на Кралския национален театър в Лондон, намеква в
свои интервюта, че при преобразуването на живото изкуство в процеса
на заснемане и излъчване (макар и също на живо), съвременните технологии са способни да манипулират образа чрез заимстване на трикове
от монтажа и постпродукцията. Усъвършенстването на камерите, осветлението и цялата апаратура в подвижните телевизионни станции създава
невероятни възможности да се постигнат съвършени цветови корекции,
засилване на контраста, на яркостта и наситеността на образите в излъчваните спектакли. Към всичко това можем да прибавим и подобренията
в киносалоните. Кината се надпреварват със своите звукови системи,
със съраунд ефектите в говорителите си, които доразвиват усещането за
многоизмерна звукова атмосфера, надскачаща в пъти нивото на реалното
озвучаване в театъра, както и това в природата. Пречупването на който и
да е наличен звук през системата на киното е добро средство за качествена манипулация на възприятията на зрителя. Следващата крачка по пътя
към „благородната лъжа“ е смяната на снимачни планове. С развитието
на снимачния процес при сателитните излъчвания и с увеличаването на
броя на камерите при осъществяването на заснемането екипите могат
да си позволят все повече движение на камерата, панорами, фартове4,
игра с вариото5 и др. Всички тези ефекти се случват мислено в съзнанието
на театралния зрител. Но за разлика от непосредственото присъствие и
4

5

Фартово движение на камерата се нарича движението, при което снимачният
апарат сменя мястото си в различни посоки и с различна скорост. Той следва
интереса на аудиторията към действието. – Б. р.
Варио (или още Zoom) – е техника на заснимане, която променя фокусната
дължина на обектива и съкращава (напред) или уголемява (назад) пространството с движението си в кадър. – Б. р.
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възприемане на живо, в залата в киното тази динамика на движението е
предоставена наготово и по свой начин ограничава функцията на въображението ни. По същество смяната на плановете се превръща в нов вид
драматургия, а самият акт превъзхожда основата и формата на текста и
задава свои собствени кодове и правила на възприемане. Сам по себе си
близкият план улавя лицевата експресия, мимиката и жеста, детайлите
в актьорското изпълнение, във визията, в костюмите. По този начин от
нещо като безобиден ефект близкият план се превръща в сериозен драматургичен нюанс.
Големият спор около сателитните прожекции, който редица театрални
изследователи водят, е свързан с идеята, че многокамерното заснемане
се опитва да измести автентичното усещане и преживяване на театралния зрител, а също така и да обезличи и буквално да замести театрални
компании в малките населени места, влизайки в пряка и неравностойна
конкуренция с тях.
През 2014 г. BBC News публикува резултатите от проучването на световната организация NESTA, твърдейки, че няма данни за отрицателно
въздействие на сателитните прожекции върху продажбите на билети
за театър извън Лондон. Според официалните резултати проучването е
проследило продажбата на 28 милиона билета в над 54 театрални зали и
центрове за изкуство6. Въпреки това критиците на NT Live са скептични и
настояват, че проведените изследвания са недостатъчни, за да може да
се състави съществено заключение. В телевизионния бизнес например
подобни проучвания много често биват поръчвани от самите продуценти на телевизионни продукции или биват проведени от свързани с тях
пийпълметрични компании7, което до голям степен опорочава идеята
за обективност и буди съмнение относно оповестяваните резултати.
В своята статия „Да излъчваш или не? Или как прожекциите на спектакли променят театъра“8 Лин Гарднър, водещ театрален критик на
британския вестник „Гардиън“, споделя за няколко неприятни случая,
6

7

8

h p://www.bbc.com/news/entertainment-arts-28001305 (последно посещение
23.10.2017).
Пийпълметрия е термин, използван от медийните експерти, свързан найчесто с измерването на зрителската телевизионна аудитория. – Б. р.
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 които локален театър в Обединеното кралство отменя своя
постановка по текст, по който в града е излъчена сателитна прожекция
на Националния театър. Самата Гарднър не отрича ползите от развитието на този нов формат, но апелира да се пази същината на театъра и
неговата изначална форма.
Въпреки разстоянието между прожекцията и случването на спектакъла, въпреки технологичната илюзия, въпреки липсата на същинска
комуникация между представлението и зрителите, в залата на финала
на прожекциите публиката все пак ръкопляска като в театъра. По всяка
вероятност това е знак, че е успяла да съпреживее театралния акт. За работещите в сферата на театъра, особено за онези, които са убедени, че
всичко, което правят, е за публиката, тези последствия се превръщат в
нов вид предизвикателства. Театралните мениджъри, както и техните
екипи вече не могат да работят по остарели правила. Необходимо е ново
мислене при поднасянето на информацията, при промотирането и разпространението на театралния продукт, необходима е нова грамотност
при работата с визията, осветлението, ситуирането в пространството,
а също и съвсем нов подход при цялостната постановъчна концепция.
Най-вече е необходимо пълно пренаписване на схващането ни за театър още от драматургията, та чак до аплодисментите в киносалоните.
Феноменът на сателитните прожекции определено стъпва върху големите драматургични текстове и върху майсторското им осъществяване
от сериозни постановъчни екипи, но също така и оставя големи въпроси
след себе си – за бъдещето на театъра и за бъдещето на театралната публика. В хода на развитието на този процес ние все повече ще усещаме
значението на понятието „глобален театър“ и все повече ще сме свидетели на превръщането на изкуството в бизнес. Всички тези следствия
не на всяка цена трябва да бъдат разглеждани като нещо отрицателно,
защото отношенията с публиката трябва да бъдат поддържани и има
шанс сателитните прожекции да окажат ефект върху разширяването на
театралната публика, макар и това да е все още недоказано.
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БО РИС МИНКОВ

© Фотограф Петер Уан

Повод за поставяне на фигурата на Станислав Игнаци Виткевич и неговите
драматургични опити в основата на моето наблюдение е постановката
на „Бесният локомотив“ на словенския режисьор Йерней Лоренци, представена на фестивала „Варненско лято“ през 2014 г. Принципно основание за избора на този фокус е опасението, че е възможно понятието за
постдраматичен театър да придобие таксономични измерения, тоест да
се операционализира и по такъв начин да избледнеят възможностите
му на модел и интерпретативна настройка. Струва ми се, че пиеси като
„Бесният локомотив“, „Метафизика на двуглавото теле“, „Майка“, „Водна
кокошка“ на Виткевич са подходящ пример за това как драматургичната тъкан е в състояние да се изплъзва от въвличане в операционална
принадлежност и атрибутиране (например модерен – постмодерен или
постдраматичен).

„Бесният локомотив“ – Ст. И. Виткевич, реж. Й. Лоренци, Словенски национален
драматичен театър – Любляна, Словения, 2012/2013
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В тези пиеси ясно и последователно са заявени общи места в художествените търсения от първите десетилетия на века: проблемите на
цивилизационния упадък, достигащи до апокалиптични внушения, разпростирането на сферите на влияние на науката и техниката, медиализирането на изкуството, триумфалният марш на машините, парадоксите
на свръхрационализирането. Но Виткевич последователно релативира
дълбочината на актуалната съвременна проблематика, като в текстовете си разиграва какофоничната пълнота на един „весел апокалипсис“,
апокалипсис на вариететната симултанност.
Фигурата на полския автор Станислав Игнаци Виткевич е любопитна като съчетание на междинности: най-напред чрез синтезната нагласа на
заниманията на автора с литература, театър и живопис, допълнена при
това с експлицитно изведена концепция за „чистите форми“, а след това
и с принадлежността си към особеното време-пространство на Средна
Европа от 20-те и 30-те години; то също често се определя като междинно – кризисно вече не само по отношение на разколебаните национални
и индивидуални идентичности, но и по отношение на историческото
мислене изобщо. Макар и с известна условност, това време може да се
възприема и като момент на особена чувствителност спрямо срива на
самото каузално мислене. Някои историци на културата1 говорят за една
втора модерност в Средна Европа между двете световни войни, която
за разлика от декадентската (естетическа) модерност, не се пита какво е
красивото, а в своята дълбока авторефлексивна нагласа се насочва към
проблемите на художествената условност и към въпроса докъде може
да достигне редукционизмът в представянето на художествената творба,
тоест без какво (още) може произведението.
Междинно разположение отрежда за Виткевич авторитетният труд на
Ханс-Тийс Леман „Постдраматичният театър“. Неговите театрални опити –
наред с тези на Гертруд Стайн и Антонен Арто, Леман причислява към
„този тип деконструирани текстове, [които] предчувстват литературните
елементи на постдраматичната театрална естетика“2. Същевременно
например драматургията на Брехт в представите на Леман принадлежи към драматичния театър. В „Постдраматичният театър“ се казва, че
1

2

Вж. Klotz, H. Kuns m 20. Jahrhundert. Moderne – Postmoderne – zweite Moderne. München, 1994.
Леман, X.-Т. Постдраматичният театър, С., 2015, 94.
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независимо от всички отстранения, епическият театър на Брехт остава
„театър на фабулата/притчата“3. Не трябва да се забравя, че при подобно
разполагане – като в Менделеева таблица – текстовете присъстват не
със свойствата си, а на практика със своята рецептивна история. В този
смисъл, при иначе удобното за практически цели подреждане, следва
да се отчете например, че през 60-те години Тадеуш Кантор поставя
няколко пиеси на Виткевич, които впоследствие се оказват важни за
творческото му развитие като режисьор, който се интересува от проблематизирането на смъртта като чиста събитийност. За сметка на това при
рецепцията на Брехт „тежи“ дебел пласт марксическа интерпретативна
нагласа. В случай на различно рецептивно насочване и Брехтовият театър би могъл да получи друго разполагане в топоса на така наречената
„втора модерност“ или дори да се обвърже с интуиции за постдраматичното. В контекста на едно медийно пренасищане, което интересува
Брехт по времето, когато работи заедно с Пискатор за създаването на
симултанен театър на една множествена действителност, присъствието
на епическия театър би излязло встрани от доминирането на фабулата4.
Тогава ще видим, че в срещата на различни изкуства или различни сцени
в режима на особено характерната за 20-те години медийна платформа на вариететната симултанност „Бесният локомотив“ би се чувствал
напълно на своя територия.
Наистина в своя редукционизъм Виткевич отива по-далече от Брехт и
Пискатор. Като тръгва от търсенията на авангарда в изобразителното
изкуство, той повече от десетилетие работи върху концепцията си за
„чиста форма“: „Новите форми в живописта и произтичащите от тях
недоразумения“ излиза през 1919 г. във Варшава, а обхватният трактат
„За чистата форма“ – през 1932 г. Виткевич настоява, че от театъра е необходимо да се изхвърли не само дидактиката, но и всички миметични
уподобявания на правдоподобност. Апелира за това изкуството да се
раздели с търсената векове наред вътрешна психологическа мотивираност на фигурите. Според Виткевич окончателният отказ от тази ми3
4

Пак там, 59.
За сравнение един пример за подобен прочит на Брехт: статията на Ралф
Симон „Медийна смяна на театралността? За Брехтовия проект „Опера за
три гроша“. Вж. Simon, R. Medienwechselder Theatralität? Zu Brechts Dreigroschen Projekt (Oper, Roman, Film, Prozeß). – In: Theatralität und die Krisen der
Repräsenta on. (Hrsg. Fischer-Lichte, E.). Stu gart, 2001, 252–280.
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метичност е най-трудно постижим именно в театъра поради характера
му на синтетично или комплексно изкуство, съставено от хетерогенни
елементи5. За разлика от театъра, значенията в лириката или в живописта
например са в състояние да се оставят на играта на материала – в тези
случаи се предоставя възможност за разгръщане на процес, който Леман
нарича „автономизиране на сигнификатите“6. В концепцията за чистите
форми действието в пиесата трябва да следва единствено законите на
своята собствена вътрешна композиция, на собствената материалност
на тази композиция.
Когато пише значимите си пиеси, Виткевич вече е набелязал тези проблеми, извел е ясно паралела с материалността на живописната медия.
В „Бесният локомотив“, но също например във „Водна кокошка“ и особено в „Майка“, може да се види, че чрез персонажите се уподобяват не
човешки действия, а дискурсивни нагласи, жестови рефлекси. Подобна
настройка се изпълнява точно в програмата и в смисъла на това, което
по-късно ще бъде определено като постдраматичен театър. Така на сцената присъства и работи не система от „възгледи“ за света, които персонажите следват или изобличават, не персонажи, коитосе възприемат като
инструменти или протези на действието, нито дори ключът на абсурда,
чрез който се допуска, че някога, преди състоянието на взаимната глухота между човека и битието, е съществувало нещо друго. Вместо това
на сцената е поставен пласт от рефлексии, който свидетелства единствено за множествеността/виртуалността на света, който поставя света
(подобно сцената) като практически безкрайна платформа за паралелни
случвания. Но тази всеобемаща платформа на платформите не разполага с дълбинни измерения, не е подплатена с някаква идеология на
целостта – сцената на света е потънала в идентичностно безразличие, в
условията на изострена криза на репрезентацията.
Драматургията на Виткевич е подходящ пример за извеждането на самата криза на репрезентация на преден план: първо, с пределната яснота
и категоричност на своята програма и второ, с размаха, с усилващия се
темпоритъм, който отнема не пространството или основанията, а просто
времето за илюзии. Лоренци неслучайно избира пианото като сценичен
еквивалент на локомотива. Опиянението от бесните синкопи внушава,
5
6

Виткевич, С. И. Пиеси, С., 1993, 484.
Леман, X.-Т. Цит. съч., 125.
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че човек няма на какво да се задържи в своята повлеченост от темпото.
Именно то, а не някаква привнесена авангардистка концепция отнася
миметичните уподобявания.
В кулминацията на препускането в „Бесният локомотив“ изниква персонаж на име Мина фон Барнхелм: появява се буквално от пустото празно
пространство, през което препуска машината, и се опитва да убеди машиниста и огняря да спрат. Малко след това Мина фон Барнхелм заявява,
че вече от две минути е влюбена в огняря Николай Войташек, смята, че
е наясно с отношенията между него и любимата му Юлия и настоява, че
може да му помогне да забрави „онази“, която го тласка „към толкова
ужасни дела“7. – Така в тази пряко заета от едноименната пиеса на Лесинг фигура е набелязано известно фразьорство, както и очертания на
ситуация, преекспонирана в неизброими мелодраматични примери и
залегнала в стереотипни представи: фаталната жена, която тласка мъжа
към самоубийствени дела, срещу жертвоготовната жена, която прави
всичко, за да го върне у себе си, да го спре и укроти. Но разпънати от
ритъма, фразите на Мина фон Барнхелм са видени като дискурсивни
нагласи, които присъстват, участват в играта, но не отвеждат наникъде.
Те биха могли да се възприемат като някакво далечно карикатурно подобие на Лесинговото „Войнишко щастие“ и дори като визуализиране
на авангардисткия жест за разчистване на сметките с историческото наследство8. Въпреки тези възможности обаче подобен цитатен ангажимент
получава съвсем друго насочване: към разколебаване на устойчивите
сюжетни механизми и мисленето за характерологични типове, като
вместо това се подчертават възможностите на драматургичната тъкан
да поражда събитийност от собствената си вътрешна тяга.
7
8

Виткевич, С. И. Цит. съч., 258.
Тук съвсем бегло може да се припомни, че локомотивът присъства органично
в програмните текстове на футуризма. Например в манифеста от 20 февруари 1909 г. Маринети го включва в списъка на достойните за възпяване
образи на съвремието и последователно го натоварва с две характеристики
на живото: „широкия [му] гръден кош“ и сравнението с препускащ огромен
кон („le locomo ve dall’ampio pe o, che scalpitano sulle rotaie, come enormi
cavalli d’acciaio imbriglia di tubi“ – h p://www.digila.it/public/iisbenini/transfert/Bernazzani/5 B%20SIA/Materiale/CD_131Manifesto%20del%20futurismo.
pdf (последно посещение 26.09.2017). В контраст на това мъртвата култура
на музеите и библиотеките подлежи на унищожение.
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Примери за подобни цитатно маркирани нагласи могат да се открият
и в другите пиеси на Виткевич. В „Майка“ синът Леон говори пряко за
Ницше, Бергсон, Шпенглер, за пиесите на Стриндберг – постоянният репертоар на типа нихилистично настроен интелектуалец от края на 19. и
началото на 20. век, но избягва от сказката, на която трябва да изложи
възгледите си, предоставяйки дискусионното поле на мащабно сбиване. Когато майката е принудена да заплати щетите от сбиването, тя с
неудоволствие и без никакъв ангажимент към натрупаните вече цитати
говори за „множествеността на действителността“, с която се трови синът ѝ9. Ако „Майка“ работи на равнището на собствените си значения с
някаква цитатна програма, то тя се разполага в напълно различен план:
в непреодолимата тежест на семейните роли от „Хамлет“ (с акцент отношението на майка и син), която книгите и прилежащите им светове
няма как да понесат или неутрализират.
Тук се разполага един от средищните акценти в театъра на Виткевич. –
Самите отношения между половете са целенасочено представени като
роли, и то на фона на едно общо внушение, че повсеместната театралност или дори бутафорност на съвременния свят е дериват на неговата
крайна несигурност. Вариететната култура от 20-те години на 20. век е
допринесла в значителна степен и за това усещане: цяло поколение хора на изкуството като Ерих Кестнер, Ирмгард Койн, Кристофър Ишъруд,
Марлене Дитрих, Лоте Леня, Илзе Вернер – независимо от различието
на творческите им изрази и медии, пренасят цял живот основанията
на тази култура с трайната нагласа, че съвременният човешки живот е
придобил характера на театрална интермедия (свързваща роля между
ролите)10. Независимо от това, че се намира по-скоро встрани от епи9
10

Виткевич, С. И. Цит. съч., 292.
Един страничен щрих за усещането за живеене във вариете, което, изглежда,
не е напускало някои артисти и в най-драматични моменти от живота им:
в дневниковите си записки от времето на Втората световна война Кестнер
разтърсва читателя не с картините на ужасното, а с тона на безразличния.
Сякаш всичко е видяно през очите на вариететния конферансие, който
разказва (предава като весела разновидност на новините) характерните
актуални вицове. Например обяснява какво е Блицкриг (понятието на националсоциалистическата пропаганда за необходима светкавична война):
това е филм, който тази седмица върви в едно кино, другата седмица – в
друго, после – в друг град и така продължава нататък месеци наред (Kästner,
E. Das Blaue Buch. Kriegstagebuch und Roman-No zen. (Hrsg. Bülow, U. vonu. a.
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центъра на вариететната култура, Виткевич, струва ми се, споделя вариететния опит на конферансие или коментатор на половите роли: при
изобилието от сексуални апели в пиесите му, внушението в тях върви
към колапс на сексуалните отношения и то се движи към колапса със
скоростта на бесен локомотив. Доминацията на сексуалното в културата
е твърде преекспонирана, изкуствено пренавита, ако мога да си позволя
да артикулирам в дидактичен план една позиция от произведения като
„Метафизика на двуглавото теле“ или „Бесният локомотив“.
Необходимостта да се подкопае стереотипното ролево моделиране в
отношенията между половете има своите основания и в непосредствените естетическите моди от началото на 20. век. Без да се подценява
значението на Фройд, неговите разработки присъстват повече като
лакмус за настройките на фоновата среда в цялостната атмосфера на
времето, отколкото като непосредствено въздействие11. Запомнящи се
образи, симптоматични за обсесивната еротика от времето на 1900 г.,
при това изпълнени тъкмо в сценичен формат, предлагат „Саломе“ на
Оскар Уайлд или „Електра“ на Хуго фон Хофманстал. Централните фигури на машиниста и огняря от „Бесният локомотив“ изглеждат сексуално
ирелевантни, макар че се намират в перманентна екзалтация. Въпреки
че латентната хомосексуалност не е изключена като интерпретативна
възможност, за Виткевич самото фокусиране в хомоеротиката е също
ролева новост от вчерашния ден12. Търсенето на ексцесивното преживяване, на другото състояние, разполага възбудата в потенциала на
скоростта и чистото събитие на сблъсъка. В набелязването на своя дромологичен концепт френският философ Пол Вирилио поставя подобна
обсебеност от скоростта като средищен, алтернативен на сексуалната
връзка феномен, като при това го наблюдава далеч не само в „модерните

11

12

Marburg, 2006, 137). Създава се усещане, което носи нещо от еуфоричната
приповдигнатост на предстоящия апокалиптичен сблъсък на локомотивите
при Виткевич.
В „Майка“ и особено в „Метафизика на двуглавото теле“ Виткевич разгръща
демонстративно схематичността на Едиповия комплекс като бутафория, като
поредния капан за диктат на каузалното мислене.
Например Хофманстал решава убедително връзката между сестрите Електра
и Хризотемида като хомоеротично привличане на два контрастни типа –
крайно властната, дори насилническа природа на едната и подчинителната,
почти мазохистична природа при другата.
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времена“ между двете световни войни. Тялото на пасажера се намира
в копулативна връзка с тялото на машината, пише Вирилио в „Негативният хоризонт“13. Това е двойка, която съществува само и единствено в
ускорителното движение. Ползването на шпори от конника/рицаря го
прави „ускорител“, при което, потопени в ускорението, човекът и животното представляват транссексуална двойка14.
Релативирането на ролевите идентичности може да се проследи и на
територията на преобличането – пространство, което вековната традиция
е приемала като квинтесенция на играта и фигуратив на самия театър,
като потенциал на състоянието на изключение, при което човекът е в
състояние да види себе си като друг, като възможност за пренареждане
на света. Освен че преобличането на машиниста и огняря като велики,
широко известни в медийното пространство престъпници е само вербална маска, която остава без функционални последствия за протичането на действието в „Бесният локомотив“, то е чуждо към каквато и
да е процедура на узнаване, чрез която да се прониква в качествено
различна зона на познание и да се фабулира. И все пак заявката за преобличането е налична, при това машинистът Зигфрид Тенгерсе заявява
като принц Трефалди – някъде се пази следа и от постоянната двойка,
подлежаща на преобличане, господар – слуга. Но основното значение
на това жестово набавяне на чужди идентичности е опитът за пренасяне в голямото престъпление – последното място, на което – според
експлицитната заявка в текста на пиесата15 – събитийността е все още
налична. В този вътрешен на пиесата концепт за събитие локомотивът
работи не като функционален образ, а като медия. Локомотивът „тръгва“
от мястото, на което разказването е аварирало, блокирало, за да бъде
използван не като фигура, противопоставяща старото и новото, както е
при авангардистите, а като машина за кадриране, като неизменна тяга
в алтернативен наративен концепт, в който скоростта кара човека да
напусне себе си, да бъде едновременно тук и някъде другаде.

13

14
15

Virilio, P. Der nega ve Horizont. Bewegung, Geschwindigkeit, Beschleunigung. S.
l., 1995, 44.
Ibidem, 50.
„Необходимо е нещо да се случи. Територията на всички престъпления е
вече напълно експлоатирана“; „ерата на престъпленията […] за съжаление
е изчерпана докрай“ (Виткевич, С. И. Цит. съч., 244).
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Друг тип отношение към средищния театрален топос на преобличането
е развито в пиесата „Метафизика на двуглавото теле“. Призрачната фигура с наметало, която потенциално би могла да носи трансцендентни
внушения (болест, смърт, Кала-Азар), доколкото в съвсем близък исторически план в същността ѝ се е стаявала битийната пустота, тук се явява в
режима на една буквална физическа презентност, а нейното присъствие
на сцената е белязано от хладна кòмика. За нея е предвидено да бъде
предадена в багажното отделение на гарата, за да изчака по такъв начин
края на второ действие, преди да бъде транспортирана в австралийските
пустини16. Вместо това фигурата окончателно излиза от ролята, като се
оплаква в комичен ключ, че е изгубила „тайнствената си власт над вещите“, поради което не е в състояние да се опакова сама17. На това място
равнището на драматургичния текст оставя свободно пространство за
интерпретация: сумата от сценични и изпълнителски решения на постановката трябва да отговори на въпроса докъде да достигне ироничният
обрат на тази фраза, която има потенциал да изрази недоверие към така
важния и жестово подчертан авторефлексивен пласт на текста.
Неслучайно на същото място Виткевич въвлича мимоходом и танца – друг
възлов топос на сецесионната естетика от времето около 1900 г.: Мирабела – сестра на централния персонаж, младежа Кармазинело – която
удивително напомня на всички на майка им като млада, танцува, докато на сцената са почти всички персонажи на пиесата, сред които трупът
на майката, бутафорният призрак с наметалото и карикатурният учен,
учител на Кармазинело и негов доведен (или може би биологически)
баща Микулини. С включването на призрака в танца отново са предоставени редица възможности. Ремарката казва само това, че Мирабела и
Фигурата „танцуват диво, но все пак така, че лицето на Фигурата не се
вижда“18. В самото танцуване Фигурата ще удуши Микулини – нещо, което по план и по силата на художествената традиция трябва да извърши
Кармазинело, и това допълнително затяга момента като събитиен възел
и повишава относителната тежест на конкретните интерпретативни решения. Допускам, че този потенциал, който е само заложен в диалогичната тъкан на произведенията, дава основание на Леман да подчертава
статичността в драматургията на Виткевичи в концепцията му за чистите
16
17
18

Пак там, 62.
Пак там, 67.
Пак там.
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форми19. Същевременно обаче чрез заложената в тези текстове способност да се маркират мащабни със своя рецептивен и исторически фон
проблеми, без да се подсказват решения, тук определяща става една
динамика на интерпретативната множественост.
До известна степен статичен е може би начинът, по който драматургията
на Виткевич въвлича модели, задействащи рефлексии за самия театър и
театралността, както и за съвременната култура изобщо. Авторът набелязва например проблемни казуси на възпитанието, като единственият
интерпретативен натиск, който допуска, е тяхното насочване в посока
на скепсиса спрямо възможностите на възпитанието изобщо. По отношение на казуса за престъплението вече стана дума, че е заявен като
дефицитно в съвремието естетическо и събитийно ядро, като последен
дом на човешката индивидуалност. Към това се прибавят отчетливи цитатни модели, чиято „статична“ експозиция се нуждае от динимизиран
сценичен прочит: Едипови констелации при редица персонажи с фоново
цитиране на известни драматургични образци; привидно бегло преминаване през устойчиви театрални места (примерът с танца); напускащи
територията на художествената условност реплики, които обръщат
внимание на природата на театралното. И същевременно всички тези и
други проблемни полета биват демонстративно обезсилени в условията
на криза на идентичностите и криза на репрезентацията, като усилената
авторефлексия в условията на една медийна едновременност разколебава устойчивостта на конструкти, които някога са се дефинирали като
действия, характери или фабули.
В тези условия на разколебани идентичности основанията и измеренията
на трагичното изглеждат отказани. А с това неуместни започват да изглеждат и представите за драматичен театър. Но решението като отговор
на кризата не означава преминаване в друга орбита, сякаш достигане
до следващ ред в Менделеевата таблица на творческата таксономия
по силата на детерминистката максима, че количествените натрупвания водят до качествени изменения. Решението на кризата не може
да носи задължение да установи ново театрално пространство с нови
драматургични и сценични правила, с нови очаквания, които изпълни19

„Техният иновативен потенциал [на пиесите на Виткевич, на Стайн и на Арто]
става ясен едва в ретроспекция, след като статичният момент постепенно
изплува като възможност за театър в медийното общество“ (Леман, X.-Т. Цит.
съч., 122).
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тели и публика ще поделят. Като живо изкуство континуитетът на театралния процес се поддържа от непрестанния диалог на практическото
изпълнение с традицията и с публиката. По такъв начин континуитетът
(подобно на самия диалог) е резултат от множество скъсвания и продължавания. Всяко поставено на сцена произведение – независимо от
своята принадлежност към историческо време или светоглед – има да
се справи както с избрания материал (драматургичния текст), така и с
перманентната невъзможност театърът (и в частност текстът) да остане
същият. В този смисъл всяка театрална постановка е постдраматична.
Постановката медиализира текста, извлича от него потенциала му на
междинност – позиция, чието осъзнаване преминава със сигурност и
през творческия път на Станислав Игнаци Виткевич.
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Камелия Николова: Тази година в рамките на юбилейното 25-о издание
на фестивала решихме да направим една теоретична дискусия, чиято
цел е да се огледат драматургичните тенденции през фокуса на селекциите на Международния фестивал „Варненско лято“. Избрахме темата
за драматургичните тенденции, имайки предвид широкия диапазон на
понятието „драматургия“ днес – от традиционната драма и записания
текст за театър до различните видове драматургии, които се изграждат
в хода на самите представления. Надявам се в нашия разговор да коментираме целия възможен спектър на понятието „драматургия“ – да
огледаме тенденции, подходи и форми. Разбира се, през този фокус може
да бъде видяно случващото се на фестивала през всички тези години.
Искам да започна с един въпрос относно устойчивостта на драматургичните текстовете. Какви са причините един нов драматургичен текст
обикновено да не се поставя отново и отново след неговата премиера?
Румяна Николова: Наистина голяма част от текстовете, върху които се
изграждат добри и успешни театрални проекти, нямат последващи сценични реализации. Мисля, че можем да разсъждаваме дали това не е
заради факта, че повечето от добрите съвременни текстове са много
лични, интимни. Големият пример за това са текстовете на Яна Борисова. Някак си те успяват да се превърнат в театрални събития само ако
срещнат подходящия режисьор. В конкретния пример с Яна Борисова
това е срещата ѝ с Галин Стоев. Мисля, че някъде в тази интимност на
емоцията, която пресъздават тези текстове се крие отговорът защо те
не намират последваща реализация. Може би само големите разкази
могат да имат различни интерпретации.
Ромео Попилиев: На мен не толкова големият разказ, колкото големият
проблем ми липсва.
Михаил Байков: Съвременните текстове за театър сякаш са писани за
дадени хора. Те носят специфична енергия. Самият персонаж понякога
е свързан пряко или косвено с биографията на артиста като жива личност, който участва в спектакъла. Например в „За теб“ на Яна Борисова
има роля, която трудно би могла да бъде мислена да бъде изиграна от
друг актьор, освен от този, който я играе – говоря за Христо Мутафчиев.
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Не че не е възможно, разбира се. Но отново този биографичен елемент
по някакъв начин натоварва в избора, това си мисля. Друга нейна пиеса
„Тихи, невидими хора“ – текст, който аз най-много харесвам, – също така
не намира своята последваща реализация. В случая специфичната колаборация между драматурга и режисьора може би е причината за това.
Камелия Николова: Историята на драматургията, на театъра е пълна с
текстове, написани за Сара Бернар, за други големи актьори, а откъде
да знаем, че и „Хамлет“ не е написан конкретно за актьора, който след
това помага да се издадат пиесите на Шекспир, бил е негов съратник и
така нататък. Дали и в момента не става нещо такова, но ние да нямаме
сетива, умения да препрочетем тези текстове, да превърнем работата/
срещата си с тях в креативен акт?
Цветана Манева: Какво ново може да се измисли, като живеем много
затворено, частно? Литературата, която се твори, е такава, стиховете
са такива, драматургията е такава. Прави се нещо, което остава като
еднодневка.
Ангелина Георгиева: На мен ми се струва, че специфичното общуване
между драматурга и режисьора или актьорите е показателно за изключително фрагментираното съществуване, което имаме. Наистина сме
затворени в малки групи, които като че ли помежду си много добре
умеят да общуват, но не могат да излязат от своя малък кръг. Или пък
стават трудно разбираеми за другите.
Цветана Манева: То и няма как да се излезе от тази група. Събират се
едни хора, които имат нужда от тази обич, от този контакт помежду си.
Но те са едно затворено общество, не приемат другите, другите не приемат тях.
Камелия Николова: Могат да се направят интересни връзки с литературата или с киното. Как например се случва нашата интимна среща с
литературните текстове? Тя прилича ли на класическата, на модерната,
на постмодерната, или е нова. Това е голямото теоретично предизвикателство, на което трябва да търсим отговор.
Ромео Попилиев: И трите древни рода – лирика, епос и драма, днес
всъщност са обзети от лириката. Както по соцвреме имаше една свенлива поетизация – поетичната драма например, сега цялата драма е
поетична в този смисъл.
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Николай Йорданов: Разбирам Ромео Попилиев, той има предвид субективността, която днес трудно може да бъде споделена от другите и
т. н. Но аз искам да кажа, че има и прагматични аргументи за причините
съвременната драма трудно да намира път на нашите сцени, а след това и да бъде поставяна отново и отново. Във всички времена писането
на драма е било свързано със сцената. В Обединеното кралство и в
Германия например функционира тази връзка и тя е обект на културна
политика. А в нашия контекст хората, които имат потенциала да пишат,
рядко стигат до истински колаборативен процес с артистите, които биха
им помогнали за тяхното изграждане като драматурзи. Ако това се случи,
то е по-скоро случайно – както при тандема между драматург, режисьор
и актьори в спектаклите върху текстовете на Яна Борисова.
Елена Ангелова: Сещам се за още един пример за творчески тандем –
това са продукциите на „Метеор“ – Ани Васева и Леонид Йовчев. Мисля,
че тяхната работа доста добре показва профила на постдраматичния театър, в който виждаме авторството на актьора, актьорската драматургия.
Тя се създава от силната физическа експресивност, която Леонид Йовчев
така активно използва. Миналата година те гостуваха на фестивала със
спектакъла „Малдорор“.
Камелия Николова: Чудесно, Елена добави още един пример. Когато
имаме драматургичен текст, т.е. когато имаме някаква предварително
зададена конструкция и разказ, спектакълът ги повтаря в една или друга
степен. А когато нямаме драматургичен текст? Какво се случва когато
нямаме конструкция и разказ?
Венета Дойчева: Аз съм склонна да мисля, че дори когато „няма конструкция“, всъщност пак има конструкция. Не е възможно да има форма,
която да няма свои носещи елементи. В новите драматургии, в новия
тип комуникация между сцена и зрители, в които сякаш няма обща
конструктивна видимост за това как е изградена и драматургичната, и
сценичната тъкан, все пак има някакви конструктивни елементи. Но тези нови практики дават една малко по-екологична, по-пластична нова
гледна точка към конструктивните материали и към типа конструкция,
която те изграждат. И тя е най-вече обвързана според мен с индивидуалността, уникалността и субективността. Затова изглежда неопределима,
трудна за фиксиране и невидима, защото не може да бъде абсолютно
уловен този аспект на преживяването. Ако артистът не се намеси, няма
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да я има тази флуидна конструкция, която до голяма степен предполага
неизвестността, изненадата, провокацията, индивидуалното, субективното възприятие.
Ромео Попилиев: Искам да направя едно обобщение за конструкцията. Липсата на конструкция е призив към зрителя да създаде своя
конструкция. Наличието на конструкцията е призив към режисьора да
я деконструира.
Венета Дойчева: Въпросът е, че наистина променената специфика на
новата композиция и новото отношение към материала го превръща в
толкова автентичен, оригинален и уникален, че разбира се, е по-трудното разпознаване на друг точно в този материал.
Камелия Николова: Преди години на един от европейските фестивали
зададоха въпрос на Томас Остермайер по повод спектакъла му по Сара
Кейн „Копнеж“ как е организирал материала. Той отговори и това ми
направи голямо впечатление, че „това е конструкция, организация на
енергията“. Той всъщност е организирал енергиите.
Николай Йорданов: Зависи как използваме понятието „конструкция“.
Навремето има един много важен спор между структуралистите и формалистите, в който структуралистите настояват, че структурата не е конструкция в смисъл на постройка, а е един или друг оперативен принцип
на организация на елементите. Затова може да разпознаем като принцип
на изграждане на спектакъла организирането на енергиите, но няма
да имаме сигурна конструкция в смисъл на постройка, която може да
онагледим чрез някакъв статичен модел.
Венета Дойчева: Преди време случайно попаднах на едно научнопопулярно филмче; в него показаха как в пресечени гористи местности с
големи реки, където хората от хилядолетия правят мостове от растителността, за да комуникират помежду си. Това е тип лиана, която те
сплитат и превързват, така че се получава един стабилен мост между
двата бряга, който се храни от корените на тези дървета. Документалният разказ беше как един дядо учи внучето си как да привързва тези
клонки, как да ги подрязва, така че те да станат устойчив мост. Страшно ме порази този филм. Мостовете на тези хора не са изградени от
готови дъски, а носят устойчивостта и жилавостта на естествения, на
природния материал. Въпросът е, че ако човекът не се намеси, няма
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да го има този мост. Той си е в природата, но е и човешко творение.
Да, асоциацията е малко далечна, но както са живи тези конструктивни материали, така може да бъде жива драматургичната конструкция
на представлението.
Николай Йорданов: Интересно е да видим и какво предпочитат зрителите. Тук на фестивала можем много ясно да видим кои представления
се пълнят и на кои остават празни места. Пълнят се представленията,
изградени върху драматургични текстове, при това в повечето случаи превърнали се в класика. Докато за спектаклите, изградени върху
драматургии, родени ad hoc в работния процес на сцената, публиката
трябва специално да се таргетира и да се полагат огромни усилия да
бъде привлечена. Това не значи, че те са излишни във фестивалната
програма, напротив. Но трябва да осъзнаваме скоростите в развитието
на публиката, по-точно публиките; тази мощна маса – мейнстриймът, се
движи (а и още десетилетия напред помоему ще се движи) от старите
принципи на класическата и модерната драма.
Ромео Попилиев: Защото зрителят по принцип е мързелив, инертен и
той търси нещо познато. За нас едно ново нещо може да е любопитно,
но за обикновения зрител…
Камелия Николова: Е не, нека не подценяваме зрителя…
Венета Дойчева: Обикновеният зрител, колкото и инертен да е той, не
усеща как интериоризира, така да се каже, новите неща, които му се
предлагат, и като ги види няколко пъти, започва да ги харесва. Затова и
фестивалът му ги предлага.
Ромео Попилиев: Да, малко по малко този процес се случва, но това е
ужасно дълъг процес.
Михаил Байков: Мисля, че ролята на фестивала, поставяйки акцент върху иновативни спектакли, е да бъде проводник и да бъде част от тези
процеси. Това е и ролята на селекционерите, които по някакъв начин
са част от събирачите на сънища, от събирачите на театрални енергии
в Европа и други континенти. Именно съществуването на такива групи
около фестивала, на малки общества, по някакъв начин вкарват в тъканта на общата театрална система у нас нови и непознати неща. Нямам
представа, ако не съществува фестивалът, как да бъдат преодолявани
дефицитите в театралните познания на българската публика.
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Любомир Парушев: Някои драматургични текстове носят голямото наследство, те имат статут на „класически текст“. А тези, които не са устояли на
времето, са имали епизодичен характер. Когато един текст се е превърнал
в „класически“, той предизвиква да бъде показан в някакъв друг ракурс,
затова той бива обговарян отново и отново. Докато новите текстове имат
по една постановка върху тях, защото чрез нея те вече биват изконсумирани. Защо някой да поставя отново „Хората от Оз“ например, в момент,
когато спектакълът върху тази пиеса се играе в Театър 199.
Камелия Николова: Да, хубаво е да си припомним, че класическите
текстове имат своята история, много от хората са ги съпреживели – те са
като митовете. Това се отнася и за съвременната класика – всеки познава
Бекет повече или по-малко, или ако не го познава, не си признава – не е
прилично да кажеш, че не познаваш „В очакване на Годо“. Докато текстът
за театър, който сега се появява, независимо в каква естетика е написан,
той винаги изисква да бъде и първо представен по някакъв начин на
публиката, за да стане известен.
Людмила Димова: В този смисъл бих искала да попитам: как мислите,
дали сателитните прожекции на театрални спектакли променят усещането за театралност?
Цветана Манева: Те имат предимството на крупния план, на детайла и
разкадровката, затова се харесват много на публиката. Но е впечатляващо, че имат някакъв възпитателен ефект сред младата публика. В живия
театър пък им предлагаме неща, които провокират въображението,
асоциативното мислене.
Камелия Николова: Сателитните прожекции са едно специфично съчетание на театър и кино. Аз се изумявам от професионализма на актьорите, които виждаме в продукциите на Национален театър Лондон
на живо. В този формат актьорът играе и за театър, и за кино. А това е
много трудно, защото той едновременно играе за зрителите в камерната
или голямата зала, а е сниман и в крупен план, както в киното. Това е за
зрителя на първия ред на камерната или голямата зала, както и за анонимния зрител в киносалоните – изключително майсторство да играеш
едновременно в двата регистъра, висш пилотаж.
Асен Терзиев: Аз исках само да добавя, че друго интересно и важно нещо, което допринасят тези сателитни излъчвания, защото те са всъщност
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(казвам го без ирония, въпреки че може да прозвучи така) по-луксозният
вариант на това, което е бъдещето на театъра. Не че ще отмени живия
театър напълно. Сателитните излъчвания позволяват да гледаш не само
едно конкретно представление, но да видиш и неща, които са около него,
защото всяка една продукция е придружена от съпътстващи материали –
интервю с автора, разговорите между екипа и т. н. Тези съпътстващи материали същевременно деконструират някак си драматургията по един
забавен начин. Но засега сателитните излъчвания са нещо, което само
най-мощните театрални компании могат да си позволят. За по-малките
все по-популярен става лайвстриймингът на театрални спектакли. Някои
се получават много добре, други не толкова.
Николай Йорданов: Аз мисля, че сателитните излъчвания на театрални
спектакли след няколко години ще променят театралния ландшафт навсякъде по света, защото всеки един местен театър ще си даде сметка,
че той няма ресурс от такъв ранг да прави класически произведения, но
пък в замяна на това ще се насочи към нова драматургия, която ще бъде
интересна за локалния му контекст.
Камелия Николова: Като че ли най-устойчивият въпрос, който се открои в
дискусията за драматургичните тенденции днес беше въпросът за процесите в различните видове драматургии и специално за стратегиите им да
постигнат актуалност и съвременност, т.е. доколко те са привлекателни и
необходими, от една страна за онези, които ги правят – автори, актьори,
режисьори, визуални артисти, и от друга – за публиката, за днешните
зрители. Мисля, че отговорите ще ги намираме отново и отново, надявам се – и в бъдещите издания на Международния театрален фестивал
„Варненско лято“.
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