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ОТ РЕДАКТОРИТЕ

В рам ки те на Меж ду на род ния те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ 2018 се 
про ве де те о ре тич на кон фе рен ция на те ма „Как се про ме ня те а тъ рът днес?“. 
Участ ни ци те в нея са те ат ро ве ди, свър за ни с фести ва ла по раз лич ни на чи ни 
през го ди ни те на не го во то про веж да не – ка то ор га ни за то ри, сът руд ни ци, 
наб лю да те ли. В та зи книж ка по мест ва ме тек сто ве, ко и то струк ту ри рат и 
раз ши ря ват из каз ва ни я та на все ки един от участ ни ците.
Кон фе рен ци я та бе пред хож да на от меж ду на род на па нел на диску сия, коя-
то де ба ти ра вър ху ро ля та на фести ва ли те в ак ту ал ния те ат ра лен пейзаж. 
Не се ли прев ръ щат фести ва ли те в па ра лел на те ат рал на все ле на, ко я то 
съ щест ву ва из вън про це си те и по со ки те на раз ви тие в ло кал ния те ат ра-
лен живот? Този де бат се пре вър на и в из ход на точ ка за кон фе рен ци я та, 
за що то е важ но да бъ дат раз гра ни че ни наб лю де ни я та и из во ди те от 
фести вал ния жи вот и от те ат рал ния мейн ст рийм. Преоб ла да ва ща та част 
от из каз ва ни я та на кон фе рен ци я та, как то и тек сто ве те в та зи книж ка, 
ви зи рат по-ско ро фести вал на та ре ал ност, но се тър сят и обоб ще ния за 
це лия те ат ра лен пейзаж.
Те ма та на кон фе рен ци я та, иска ща да ос мис ли слож ност та на те ат рал на та 
кар ти на, ко я то се раз кри ва око ло нас, бе фор му ли ра на с цел да се лан си рат 
раз лич ни въз г ле ди на ак тив но ра бо те щи те ат рал ни из с ле до ва те ли, пре по-
да ва те ли, док то ран ти и сту ден ти в по ле то на те ат роз на ни ето. Доста тъч но 
ли е да про дъл жим да пов та ря ме те за та на Ханс-Тийс Ле ман, фор му ли ра на 
още пре ди 20 го ди ни, че те ат рал ни ят про цес се дви жи от дра ма тич ни към 
пост д ра ма тич ни сце нич ни форми? Могат ли да бъ дат раз ли че ни в мо зай-
ка та от раз лич ни те ат рал ни въз г ле ди и прак ти ки пов та ря щи се те ма тич ни 
фо ку си, стра те гии на (ре)пре зен та ция, из раз ни сред ст ва на сце ната? Какво 
пред став ля ва съв ре мен ни ят те а тър, раз г ле дан ка то сбор от ху до жест ве ни 
и со ци о кул тур ни прак тики?
Все ки от участ ни ци те в кон фе рен ци я та е пред ло жил от го вор на те зи 
въпро си, до ве ря вай ки се на своя про фе си о на лен опит и на своя цен ностен 
хо ри зонт. Публи ку ва не то на тек сто ве те в от дел на книж ка про дъл жа ва 
тра ди ци я та на Фон да ция „Виа Фест“ и Фон да ция „Homo Ludens“ да до-
ку мен ти ра те о ре тич ни те фо ру ми на фести ва ла, тър сей ки раз ши ря ва не на 
де ба та и дости га не до по-ши ро ки ау ди тории.
При ят но че тене!

Ка ме лия Ни ко лова
Ни ко лай Йор данов
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КАК СЕ ПРОМЕНИ ТЕАТЪРЪТ?  
А КАК МЕ ПРОМЕНИ ТЕАТЪРЪТ?

НИКОЛАЙЙОРДАНОВ

КОНСТАТАЦИИ НА ОЧЕВИДНОСТИТЕ

През 2017 г. кон фе рен ци я та в рам ки те на меж ду на род ния те ат ра лен 
фести вал „Вар нен ско ля то“1 де ба ти ра раз лич ни ас пек ти на про ме ни те, 
ко и то наб лю да ва ме днес в сфе ра та на дра ма тур ги я та. В дру ги фо ру ми 
и тек сто ве сме диску ти ра ли и про ме не на та сце нич на ре ал ност през 
вто ро то де се ти ле тие на 21. век. Разби ра се, ви на ги има ме пред вид и 
на ло жи ли те се ве че те о ре тич ни кон цеп ти за настъ пи ли те про ме ни, ко-
и то зад раз лич ни ем пи рич ни ре ал ности на съв ре мен ния те а тър виж дат 
исто ри чески те про це си: пре ход от дра ма ти чен към пост д ра ма ти чен те а-
тър (Х.-Т. Ле ман), пер фор ма ти вен об рат (Е. Фи шер-Лих те), из мест ва не то 
(не просто ези ко во) на по ня ти е то mise en scène от по ня ти е то performance 
(П. Па вис) и т. н. Това са все ин ст ру мен ти за ос мис ля не на те ат рал на та 
кар ти на и настъ пи ли те (и настъп ва щи те) в нея про мени.

В то зи текст искам да поста вя ак цен та вър ху ек зистен ци ал но то ми пре-
жи вя ва не на про ме ни те в по ле то, ко е то на ри ча ме „те а тър“. Можем да 
пе риф ра зи ра ме из вест на та ми съл на Макс Фриш: „Се га не е вре ме за 
лич ни исто рии. И все пак чо веш ки ят жи вот се осъ щест вя ва или про ва ля 
в от дел на та лич ност, ни къ де дру га де“ – в сми съл, че те а тъ рът в край на 
смет ка се случ ва или не в пре жи вя ва не то и ос мис ля не то му от все ки 
зрител. Разби ра се, не ста ва въпрос за лич ни днев ни ци, би огра фич ни 
раз ка зи и т. н., а за опит да се ви ди ед нов ре мен но про мя на та как то на 

1 Дра ма тур гич ни тен ден ции през фо ку са на меж ду на род ния те ат ра лен фести-
вал „Вар нен ско ля то“. Сбор ник от кон фе ренция. София: Фон да ция „Homo 
Ludens“ & Фон да ция „Via Fest“, 2017. Виж по-спе ци ал но ста ти и те на Ни ко ло ва, 
Ка мелия. Драма тур гич ни тен ден ции и поста но въч ни под хо ди…; То пал джи-
ко ва, Анна. Някол ко въпро са око ло по ня ти е то дра ма тур гия за съв ре ме нен 
те а тър; Ни ко ло ва, Ру мяна. Българ ска та дра ма тур гия и фести ва лът; Бай ков, 
Ми хаил. Нови бъл гар ски дра ма тур гии…; Тер зи ев, Асен. Драма тур гия на случ-
ва не то; Та га ре ва, Ал бена. Визу ал на та дра ма тур гия…; Ге ор ги е ва, Ан ге лина. 
Драма тур гия на тан ца…; Дой че ва, Ве нета. Драма тур гия на еди ни ца та…; и др.
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те ат рал на та сце на, та ка и в на чи на ни на мис ле не. В то зи опит не из беж но 
ще се про ек ти ра кон тек стът на вре ме то и наг ла си те на мо е то по ко ле-
ние, чи и то те ат рал ни спо ме ни да ти рат след сре да та на 70-те го ди ни на 
ми на лия век, а прев ръ ща не то на гле да не то на те а тър в про фе си о нал но 
за ни ма ние – от края на 80-те. При то ва при един все по-раз ши ря ващ се 
хо ри зонт – от ло кал ния през на ци о нал ния, а след то ва и към меж ду на-
род ния кон текст. Впро чем та ка ва би след ва ло да е чест но из ло же на та 
су бек тив на по зи ция, за що то ние ви на ги сме склон ни да ге не ра ли зи ра ме, 
ма кар че поз на ва ме са мо част от не из б ро и ми те те ат рал ни прак ти ки на 
све тов ния те атър. Така че вся ко обоб ще ние из вън кон тек ста на на ши те 
не пос ред ст ве ни впе чат ле ния но си риска да бъ де не точ но или най-мал-
ко то твър де грубо.

Тук ня ма да раз съж да вам вър ху про ме ни те в по ли ти ческа та, ико но ми-
ческа та и кул тур на та па ра диг ма след 1989 г. и тях но то от ра же ние вър ху 
те ат рал ни те про це си в Юго из точ на Ев ро па и по-кон крет но в Бъл га рия2. 
Ясно е оба че, че те бя ха ре ша ва щи не са мо за из куст ва та, но и за со цио -
кул тур ни те наг ла си на ця ло то об щество.

Кои са оче вид ни те пос лед ст вия и но ви те ре ал ности в те а тъ ра днес:

 – След ка то през мо дер ност та на 19. и 20. век ев ро пейски ят те а тър се 
е раз ви вал ка то съв куп ност от на ци о нал ни прак ти ки, ко и то са фор-
ми ра ли шко ли, ин сти ту ции и тра ди ции, те а тъ рът в на ча ло то на 21. 
век все по ве че за поч ва да се от къс ва от та зи обус ло ве ност. Доста-
тъч но е да ви дим мно жест во то меж ду на род ни копро дук ции, транс -
гра нич на та мо бил ност на спек так ли и ар тисти, про пуска не то да се 
от бе ле жи при над леж ност та на ар тиста или тру па та към опре де ле на 
стра на (осо бе но при по-ал тер на тив ни те фор ми) и т. н. Приме ри те 
са без край но мно го, ето са мо един – ня как не вър ви след име то на 
Иво Дим чев и опре де ле ни е то physical artist да на пи шеш „Бъл га рия“, 
а и то ва ня ма да е адек ват но за мно го от не го ви те пър фор ман си, 
съз да де ни на раз лич ни места по света.

 – Днес гра ни ци те на са мо то по ня тие „те а тър“ са не о боз рими. Все по-
ряд ко се из пол з ва ар гу мен тът „то ва не е те а тър“ при ви да на не що 
не поз на то, за що то ве че яс но осъз на ва ме, че не съ щест ву ва са мо 
ед на кул тур на тра ди ция, един те ат ра лен код, ед ни пра ви ла за пра-

2 Йор да нов, Н. Те а тъ рът в Бъл га рия 1989–2015. С., Ин сти тут за из с лед ва не на 
из куст ва та & Фон да ция „Homo Ludens“, 2016.

ПРОМЕНИТЕ ПРЕЗ ФИЛТЪРА НА ФЕСТИВАЛА
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ве не и гле да не на те атър. Хибрид ност та на на ша та епо ха, съ че та на 
с гло бал но то смес ва не на кул ту ри те пред по ла га по доб но мис ле не 
и до ня къ де обез с мис ля тър се не то на спе ци фич ния те ат ра лен език, 
от сто я ва не то на непри кос но ве ни есте ти чески те ри то рии, из пол з ва-
не то на един-един ст вен твор чески метод.

 – Скъс ва не то на те а тъ ра с пред ста ва та, че той е ав то ном на ху до жест-
ве на ре ал ност има дъл га история. Разби ра се, цен т рал на та ро ля, 
ко я то Писка тор и Брехт имат в то зи про цес тряб ва да бъ де по со че на, 
ма кар че пър ви те ин ту и ции за то ва мо гат да бъ дат от кри ти още в 
на ту ра лизма. Поства ри ан ти те на „те а тъ ра на ре ал ност та“ днес се 
мик си рат с най-раз лич ни под хо ди – с до ку мен тал на та дра ма, с взе-
тия не пос ред ст ве но от жи во та ма те ри ал за сце на, с по ли ти ческа та 

„Ри чард III“ – У. Шек с пир, реж. Р. Сту руа, Те а тър „Шо та Руста ве ли“ – Тби ли си, 1979

Ни ко лай Йор данов. КАК СЕ ПРОМЕНИ ТЕАТЪРЪТ?...
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ак ция и со ци ал но то действие. Но то ва не е един ст ве на та въз мож на 
по со ка на раз ви тие на ан ти и лю зор ния те атър. Изла зи те от сфе ра та 
на фик ци я та, а от там и от „ху до жест ве ния те а тър“ към тър се не то на 
„ре ал ност“ са мно го по соч ни – те во дят към мно жест во пос лед ст вия 
не са мо за ти па пред став ле ние, ко е то гле да ме днес, но и за ви да на 
тек сто ве те за те а тър и на чи ни те на ак тьор ска игра.

 – Кул тът към „аза“, към су бек тив но то, към пра ва та на лич ност та, кой то 
се на ло жи чрез бун та на мла ди те от 60-те го ди ни на 20. в., чрез бу ма 
на поп кул ту ра та и по ли ти ки те, то ле ри ра щи раз ли чи е то, из ве де на 
пре ден план лич ни те исто рии на сце ната. Те съ че та ва ха до ку мен-
тал но то и би огра фич но то, ре ал но пре жи вя но то и ре ал ния акт на 
раз каз ва не то му. В те зи без б рой лич ни исто рии све тът и жи во тът 
за поч на ха да се раз д ро бя ват на все по-мал ки пар чета. Загу ба та на 
це лост та на све та пър во на чал но не из г леж да ше да е ня ка къв проб-
лем, тък мо напротив. Но на пос ле дък се за бе ляз ва и из вест на умо ра 
от бро де не то из без край ни те ин ди ви ду ал ни би огра фии, тъй как то 
пер ма нен т ни те ре во лю ции на аван гар да и не о а ван гар да до ве до ха 
до умо ра от ек с пе ри мен ти с те ат рал ния език, сце нич ни те фор ми и 
ма ни фестите.

 – При съ да та на един от ба зис ни те фи ло со фи на пост мо дер низ ма – 
Ж.-Ф. Ли о тар, че е до шъл кра ят на го ле ми те раз ка зи, най-често на цио-
на листич ни или иде о ло ги чески, е, раз би ра се, вяр на ка то ло ги ка на 
исто ри ческо то раз ви тие на наг ла си те в за пад ния свят. Емпи рич ни те 
до ка за тел ст ва осо бе но към края на 20. век из г леж да ха не ос по рими. 
Но иде о ло ги чески те и на ци о на листи чески те мат ри ци ни ко га не бя ха 
де мон ти ра ни на пъл но; те просто бя ха из ти ка ни в кул тур на та пе ри-
ферия. Оказа се оба че, че те мо гат лес но да бъ дат ре ак ти ви ра ни, ко га то 
се по я вят пред на ме ре ни стра те гии, це ля щи имен но това. Във вто ра та 
по ло ви на на на ше то де се ти ле тие, ко га то кон сен сус но бе при е то, че 
ве че жи ве ем във вре ме то на постисти на та, виж да ме как от лом ки те 
от ста ри ком про ме ти ра ни (мис лех ме!) иде о ло гии и сю же ти мо гат да 
за ра бо тят от но во с пъл на сила. Особе но сред ин тер нет-по ко ле ни я та, 
ко и то за гу би ха реф лек си те на исто ри ческо то мис лене. Това се ока за, 
че не е без пос лед ст вия и за те ат рал ния живот.

 – Без по щад но яс но днес е съ що та ка, че те а тъ рът, до ри в не го ви те ек с-
пе ри мен тал ни и со ци ал но-про тест ни фор ми, е сил но за ви сим от па-
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за ра; са ми ят той се оказ ва често зас му кан от прак ти ки те на ед на или 
дру га ин дустрия. Това, не за ви си мо да ли ни ха рес ва или не, е факт, 
и то не са мо във фор ми те, ко и то по си ла та на ед на про дъл жа ва ща 
инер ция мно го хо ра на ри чат „ко мер си ал ни“. Воде щи те фести ва ли и 
програ ми ра щи цен т ро ве по све та, раз чи та щи на пуб лич ни суб си дии 
и/или на ви со ка та по ку па тел на спо соб ност на сво и те по тен ци ал ни 
зри те ли, на ла гат це ни на спек так ли и ар тистич ни хо но ра ри, ко и то 
пре ди 30 го ди ни из г леж да ха кос ми чески. Съот вет но най-бо га ти те 
про ду ци ра щи цен т ро ве, тък мо за що то имат та къв па зар, ус пя ват да 
прив ле кат све тов ни та лан ти и ком пе тен ции, ино ва тив ни сце нич ни 
тех но ло гии и мар ке тин го ви стра тегии. Приме ри те от но во са мно го-
б ройни. Можем да взе мем са мо един (прекра сен!) спек та къл, кой то 
по каз ва ме в то ва из да ние на меж ду на род ния те ат ра лен фести вал 
„Вар нен ско ля то“ ка то част от програ ма та на „На ци о на лен те а тър – 
Лон дон на жи во“ – „Хе да Габ лер“ по Хен рик Иб сен в но ва вер сия 
на Пат рик Мар бър, поста вен от за бе ле жи те лен ре жи сьор ка то Иво 
ван Хо ве, изигран от ак тьо ри, меж ду ко и то све тов на звез да ка то Рут 
Уил сън, зас нет със свръх мо дер на ви де о тех ни ка и из лъ чен по са те ли-
тен път в ки но са ло ни по всич ки кон ти ненти. Имаме ли съм не ния, че 
зад та зи ком би на ция от кре а тив ност и ино ва ции сто ят ин вести ции 
(съ от вет но въз в ра ща е мост), ко и то мно го мал ко те ат ри по све та мо-
гат да си поз волят? Разс ло я ва не то меж ду те ат ри те и ар тистич ни те 
ком па нии по та зи ос е не об ра тим про цес, кой то истин ски про ме ня 
те ат рал ния пей заж (и кой то тряб ва да ни за ни ма ва, а не спо ро ве те 
да ли да ден спек та къл е „ко мер си а лен“ или не).

То ва са кон ста та ции за оче вид ности те в те ат рал ния жи вот днес. Можем 
да раз съж да ва ме и диску ти ра ме по тях, мо жем да ги под це ня ва ме или 
над це ня ва ме ка то про це си, ко и то са раз гръ щат в един по-те сен или 
по-ши рок кон текст (ло ка лен, на ци о на лен, ев ро пейски, све то вен), но те 
са в зна чи тел на сте пен кон сен сус ни сред хо ра та, ко и то гле дат ак тив но 
те а тър и раз съж да ват вър ху ак ту ал ни те му раз вития. Дали те ще бъ дат 
кон ста ти ра ни, за ви си от зри тел ския хо ри зонт, от сте пен та на поз на ва не 
на те ат рал на та те о рия и исто рия, раз би ра се, и от ин ди ви ду ал но то лю бо-
пит ст во и ана ли тич ни спо соб ности. Но за все ки, кой то гле да доста тъч но 
те а тър в раз лич ни кон тек сти, те зи оче вид ни про ме ни са на ли це. И то га ва 
ид ва важ ни ят въпрос:
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ОТ КАКВА ПОЗИЦИЯ РАЗСЪЖДАВАМЕ?

Лич но аз, от по зи ци я та на чо век, кой то ви дя за пръв път те а тър в ус ло ви-
я та на ед на то та ли тар на дър жа ва, ко га то за ус пе шен спек та къл при е мах 
все ки, в кой то ре жи сьо рът – ос нов на та твор ческа фи гу ра в те а тъ ра от 
края на 70-те и през 80-те го ди ни на 20. в. – от кри ва ше но ви есте ти чески 
ни ши из вън офи ци ал ния ка нон на со ци а листи ческия ре а ли зъм или ус пя-
ва ше да вну ши ня как ва опо зи ци он на ми съл чрез не о чак ва на але го рич на 
ин тер пре та ция на кла си чески те тек стове. Друга та ка ва ав то ри тет на за 
мен фи гу ра бе ше та зи на дра ма тур га, кой то ус пя ва ше да на мек не за 
ак ту ал ни те проб ле ми на де ня в но ви те пи еси. Не е не об хо ди мо да се 
спи рам на име на та на во де щи те бъл гар ски ре жи сьо ри от оно ва вре ме – 
Ле он Да ни ел, Ви ли Цан ков, Юлия Ог ня но ва, Кра си мир Спа сов, Кри кор 
Аза рян, Ни ко лай По ля ков, Лю бен Гройс, Пан те лей Пан те ле ев, Ди ми тър 
Го чев, Иван Доб чев и др. имат ве че сво е то за па зе но място в съв ре мен на-
та исто рия на бъл гар ския те атър. Всеки от тях е допри не съл по ня ка къв 
на чин за фор ми ра не на пред ста ви те ми за те а тър, как то и дра ма тур зи 
ка то Йор дан Ра дич ков, Кон стан тин Или ев, Иван Ра до ев, Ста нис лав Стра-
ти ев, Бо ян Па па зов, Мар га рит Мин ков, Сте фан Ца нев и др.

Две чуж ди поста нов ки то га ва оста ви ха не заб ра ви ми спо ме ни у мен – 
„Ри чард III“ от Шек с пир под ре жи су ра та на Ро берт Сту руа (Те а тър „Шо та 
Руста ве ли“ от Гру зия, кой то госту ва в На род ния те а тър през 1983 г.) и 
„Вуй чо Ва ньо“ от Че хов, поста нов ка на ли тов ския ре жи сьор Ей мун тас 
Некро шюс и не го ва та тру па „Ме но Фор тас“ (по ка не на на фести вал в 
Из то чен Бер лин през но ем в ри 1989 г. ня кол ко дни пре ди да пад не Бер-
лин ска та сте на). Стуруа по ка за въз мож ности те на един те а тър, бли зък до 
Брех то ва та пред ста ва за игра чрез от чуж де ние от пер со на жа, а Некро-
шюс – до как ви пре де ли мо же да стиг не пси хо ло гиз мът на сце ната. Това 
бя ха за мен от кро ве ния, как ви то пред по ла гам са би ли за дру ги ко ле ги 
госту ва ни я та в Со фия на спек так ли те на Жан-Луи Ба ро или на Йо зеф 
Шай на през 1982 г. в рам ки те на „Те а тър на на ци и те“ (ко и то аз, би дей-
ки по то ва вре ме вой ник, не ус пях да ви дя, но жад но че тях от къс леч ни 
све де ния в пре са та за тях).

След па да не то на Сте на та те а тъ рът на 90-те за поч на да се раз кри ва пред 
мен с ця ло то си бо гат ст во и мощ. Не са мо че ве че мо жех ме сво бод но да 
пъ ту ва ме по све та (ма кар и огра ни че ни от фи нан со ви те си въз мож ности 
и за дъл жи тел ни те то га ва ви зи), гле дай ки спек так ли на те ат рал ни ико-
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ни ка то Пи тър Брук, Ро бърт Уил сън, Дек лан До не лан, Еу же нио Бар ба и 
мно го други. Но и са ми ят бъл гар ски те а тър ки пе ше от от при ще ни енер-
гии – твор чески те еки пи око ло Мар га ри та Мла де но ва и Иван Доб чев в 
ТР „Сфу ма то“, око ло Въз кре сия Ви хъ ро ва в НБУ – Те ат ра лен де пар та мент, 
око ло Те ди Москов в Те а тър „Ла Стра да“, за ше ме тя ва щи те пър ви спек-
так ли на Га лин Сто ев, Явор Гър дев, Иван Пан те ле ев, Ли ли Аба джи е ва и 
не заб ра ви ми те пос лед ни поста нов ки на Сто ян Кам барев. Като че ли не 
са мо в Бъл га рия, но и в ця ла Из точ на Ев ро па нат ру па ни те пости же ния 
на ре жи сьор ския ав тор ски те а тър, съ че та ни с вку са на сво бо да та и лю-
бо пит ст во то към въз мож ности те на те ат рал ния ин стинкт криста ли зи ра-
ха в кре а тив ни под хо ди, мощ ни поста нов ки, уни кал ни ре жи сьор ски и 
ак тьор ски по чер ци. В пър ва та по ло ви на на 90-те вяр вах, че те а тъ рът ще 
про дъл жи да се раз ви ва в та зи ли ния, стре мей ки се да постиг не един ст-
ве но по-ви со ка изоб ре та тел ност, мъд рост, се тив ност… Не що ка то „кра ят 
на те ат рал на та исто рия“, ако напра вим ана ло гия с уто пи я та на Фу куяма.

„Вуй чо Ва ньо“ – А. Че хов, реж. Е. Некро шюс, Мла деж ки те а тър – Вил нюс, 1986
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След 1995 г. по ех от го вор ности към те ат рал ния фести вал „Вар нен ско 
ля то“ и в же ла ни е то на фести вал ния ни екип да го пре вър нем в меж ду на-
ро ден вед на га от крих за ви си мост та меж ду поста но въч на та кре а тив ност 
и па зар на та це на на спек так ли те, ко и то бя ха съз да де ни из вън бъл гар ския 
кон текст. Значи ми сил ни поста нов ки са госту ва ли и пре ди по ли ти чески-
те про ме ни в Бъл га рия, но то ва е ста ва ло по ли ния на кул тур ния об мен 
меж ду стра ни те от Съ вет ския блок или по си ла та на двуст ран ни кул тур ни 
спо год би с оста на ли те дър жа ви, ко е то оз на ча ва, че оси гу ря ва не то на 
огром ни те фи нан со ви раз хо ди за по доб ни тур не та е оста ва ло встра ни 
от вни ма ни е то на те ат рал ни те среди. Имен но меж ду дър жав ни ят об-
мен е на ла гал раз би ра не то за „пред ста ви тел ност“ на ка не ни те чуж ди 
спек так ли по то ва вре ме. В но ви те па зар ни ус ло вия оба че ма ща бът и 
ка чест во то на пред ста вя на та чуж да про дук ция ста ват пря ко за ви си ми от 
фи нан со ви те въз мож ности на кул тур ния опе ра тор, а иде я та за ней на та 
„пред ста ви тел ност“ от стъп ва пред пред по чи та ни я та и вку са на се лек-
ци о не ра или ку ра то ра, пред съ об ра же ни я та с на ци о нал ния и ло кал ния 
со ци о кул ту рен кон текст. Но тук ня ма да го во рим как те ат рал ни ят фести-
вал във Вар на се раз ви от на ци о на лен в меж ду на ро ден, ни то как от не го 
се ро ди и ини ци а ти ва та СветовентеатървСофия, а по-ско ро искам да 
обър на вни ма ние на то ва, че кре а тив ни ят, ви со ко ху до жест вен те а тър, 
в кой то ре жи сьо рът мо же ше да постиг не не ве ро ят на си ла и ин тен зи тет 
на вну ше ни я та, об ра зи те и чо веш ка та енер гия на сце на та, посте пен но 
се осъз на ва ше и в бъл гар ски ус ло вия ка то част от един гло ба лен арт 
пазар. Неза ви си мо как ви ар тистич ни на ме ре ния афи ши ра ха са ми те 
твор ци или кул тур ни те опе ра тори. Тенден ция, ко я то ще ше все по ве че 
да се за дъл бо ча ва в бъ деще.

Пър ви ят ев ро пейски, ма кар и под френ ска еги да на фести ва ла в Ави ньон, 
ши ро ко ма ща бен про ект за по каз ва не на най-доб ро то от из точ но ев ро-
пейска та сце на пред за пад но ев ро пейски те зри те ли се слу чи в края на 
90-те го дини. Програ ма та ТЕ О РЕМ це ле ше да пред ста ви най-ин те рес ни те 
име на от из точ но ев ро пейския те а тър не са мо в Ави ньон, но и на дру ги 
за пад но ев ро пейски фести ва ли, съз да вай ки ус ло вия за бъ де щи ко ла-
бо ра ции. В ня ка къв сми съл то ва бе и кра ят на кул тур но то раз де ле ние 
меж ду За пад на и Из точ на Ев ро па, ма кар и на ни во съв мест на ра бо та и 
об мен на ар тисти и те ат рал ни про дук ции (за що то дъл бо ки те раз ло ми в 
кул тур ни те наг ла си, ко и то оста ви ха го ди ни те меж ду 1945 и 1990-а меж ду 
две те части на Ев ро па про дъл жа ват и до днес). Така, на ред с име на та на 
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То мас Остер ма йер, Са ша Валц и Ро мео Касте лу чи, в програ ма та за Ави-
ньон 1999 бе то ва на Те ди Москов с „Майсто ра и Мар га ри та“, а „Чер но то 
ру но“ на ТР „Сфу ма то“ бе по ка за но на Ави ньон 2000 за ед но със спек-
так ли на Пи на Ба уш, Ален Пла тел, Гже гош Яжи на, Оска рас Кор шу новас. 
Тряб ва да по со чим съ що, че око ло та зи програ ма се ро ди ха мно жест во 
ней ни про дъл же ния, раз к ло не ния и дру ги ини ци а ти ви. В ня ка къв сми съл 
ТЕ О РЕМ бе ле же ше за вър ш ва не то на про це са на впис ва не то на всич ки 
ев ро пейски те ат рал ни кул ту ри в ед на об ща мо зай ка, тъй как то ня коя 
из лож ба оз на ме ну ва прик люч ва не то на опре де лен твор чески ци къл 
при ху дож ника.

То га ва на меж ду на род ни кон фе рен ции и диску сии чух пър ви те под мя та-
ния, че то ва е ка пи та листи ческа ек с п ло а та ция на твор ческа та енер гия от 
Из точ на Ев ро па с цел пе чалба. По пра ви ло те ид ва ха от твор ци и кул тур ни 
опе ра то ри, ко и то бя ха оста на ли из вън та зи програ ма, но факт е, че ТЕ О-
РЕМ на исти на на по до бя ва ше хи пер мар кет, кой то пред ла га ше ка то сто ка 
на гло бал ния арт па зар от кри ти я та на твор ци те, из вър ши ли ре во лю ци и те 
в те ат рал ния език след по ли ти чески те про ме ни в из точ но ев ро пейски те 
об щества. Към края на 90-те те зи но ви по ли ти ко но ми чески кри ти чески 
наг ла си за поч на ха да нав ли зат в бъл гар ска та те ат рал на среда. Спом ням 
си как на ед на от диску си и те в рам ки те на МТФ „Вар нен ско ля то“ през 
1997 г. Иван Ста нев – ре жи сьо рът, свър зан с есте ти чески те про би ви на 
сце на та през 80-те и за ми нал да ра бо ти в Гер ма ния още пре ди про ме-
ни те, за я ви ма ни фест но: „Цен зу ра та на па за ра е съ ща та ка то иде о ло-
ги ческа та цен зу ра“. После се ока за, че то ва са ду ми на Хай нер Мю лер, 
как то и че са ми ят Хай нер Мю лер, ос вен че е ге ни а лен дра ма тург, е 
бил и свър зан с ЩА ЗИ. Което не оз на ча ва, че не е прав за цен зу ра та на 
па за ра, с не об хо ди мо то уточ не ние оба че, че па за рът пред ла га все пак 
мно жест во ни ши, до ка то иде о ло ги ческа та опе ка – са мо ед на за дъл жи-
телна. Оттук ид ва та зи ус лож не ност и до ня къ де обър ка ност в мис ле не то 
на из точ но ев ро пейския чо век (приз на вам – и у мен), ко я то про дъл жа ва 
до днес – посто ян но то раз д во е ние меж ду уз на ва не то за не у мо ли мост та 
на па зар ни те ме ха низ ми и за тай ни те, вла че ни от то та ли тар но то ми нало.

Раз би ра се, бях на пъл но на яс но за ля ва та ори ен та ция на го ля ма част от 
ин те лек ту ал ния и ар тистич ния елит на За пад. В те зи кръ го ве про дъл жа ва 
и до днес да съ щест ву ва ед но под раз би ра що се ле ви чар ст во, а и от кри то 
(нео)мар к си ческо иде о ло ги ческо мис ле не сред твор ци те и кри ти ци те; 
не що, ко е то в ми на ва щи те за „прогре сив ни“ сре ди не се поста вя под 
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съм нение. Гледах на то ва до ня къ де сниз хо ди тел но, до ня къ де раз би ра що, 
за що то си каз вах: ка пи та лиз мът е по-жиз не на та об щест ве на систе ма, но 
тя съз да ва и про ти во ре чия, ко и то тряб ва да бъ дат по соч ва ни, а и вся ка 
нес пра вед ли вост си стру ва да бъ де ра зоб ли ча вана. Освен то ва по доб ни 
мар к си чески въз г ле ди не са попре чи ли Ай зен щайн, Брехт или Стре лер 
да бъ дат ве ли ки твор ци, а Вал тер Бе ня мин или Ро лан Барт – про ник но-
ве ни те о ре ти ци и кри ти ци на из куст вото. Нико га не съм до пускал оба че, 
че кри ти ка та към ка пи та лиз ма в те ат рал ни те прак ти ки в на ча ло то на 21. 
век мо же да стиг не до из пе пе ля ва ща ом ра за въ об ще към за пад на та ци-
ви ли за ция, към Ев ро па, а в пос лед ни те го ди ни към Ев ро пейския съюз. 
Че мо же да изоб ли ча ваш с та ка ва не на вист со ци ал но то не ра вен ст во, 
ал ч но ст та към пе чал ба или не за чи та не то на пра ва та на от дел ни гру пи, 
а да оста неш сляп за всич ки оста на ли чу до вищ ни престъп ле ния, ко и-
то се вър шат по света. Че за чо веш ки те не щастия е от го вор на са мо и 
един ст ве но за пад на та об щест ве на система. Защо оста ват из вън фо ку са 
на вни ма ние про ти во ре чи я та, съ щест ву ва щи в не ка пи та листи чески те 
или не за пад ни те об щества? Та те често са мно го по-трав ма тични. Да не 
го во рим, че при по доб на пре зум п ция въ об ще се заб ра вя за ек зистен-
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„Или а да“ по Омир, реж. Й. Ло рен ци, Сло вен ски на ци о на лен те а тър / Град ски 
те а тър Люб ля на / Цан ка рев дом – Люб ля на, 2015
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ци ал на та чо веш ка дра ма, за от го вор ност та при из бо ра на ин ди ви да, 
за тра гич ния или ко мич ния му сблъ сък със съд ба та?… Но по до бен ан-
ти ка пи та листи чески па тос за поч на да опре де ля го ля ма част от т. нар. 
„ан га жи ра на“ те ат рал на про дук ция през пър ви те две де се ти ле тия от 
но вия век, сво е об раз на ре ми нис цен ция на „те а тъ ра на бун та“ от 60-те 
и 70-те го ди ни на ми налия. При то ва сил но то ле ри ра на от те ат рал на та 
кри ти ка и ек с пе р т н и те ре ше ния за раз ход ва не то на пуб лич ни сред ст ва 
(и не тол ко ва от пуб ли ка та, до ри напротив).

Ще спо ме на един от най-ра ди кал ни те при ме ри: спек та къл, кой то гле дах 
ня къ де в Цен т рал на Ев ро па по фести вал ни те сце ни през 2004 г. – „Исто-
ри я та на Ро налд, кло у нът от Мак до налдс“ на ин тер дис цип ли нар ния 
ар тист Род ри го Гар сия, ро ден в Ар жен ти на и ра бо тещ в Мадрид. Основ-
на та цел на то зи спек та къл – да ра зоб ли чи кон су ма тор ска та сти хия на 
за пад но то об щество. Пред ста ве те си огром на пло щад ка ка то за кон церт 
пред 2–3000 зри тели. Над нея са поста ве ни мре жи, под тях са три ма та 
из пъл ни те ли, вър ху чи и то гла ви се из сип ват през ця ло то вре мет ра е не на 
пред став ле ни е то не въ об ра зи ми, ин дуст ри ал ни ко ли чест ва от ко ка-ко ла, 
мля ко, за хар, ме со, си ре на, вся как ви про дукти. Те ти чат, тър ка лят се по 
зе мя та, виж да ме те ла та им ту в еу фо рия, ту в кон вулсии. Истин ска вак ха-
на лия, съпро во де на с пот лач (ко лек тив но то уни що же ние на ма те ри ал ни 
бла га в пле мен ни те кул ту ри), съ щев ре мен но раз па да ща се чу до вищ на 
ин ста ла ция от сто ки за пот реб ле ние, най-ве че хра ни и на пит ки, ко и то 
в края на пред став ле ни е то се смес ват с ури на та и из праж не ни я та на 
три ма та из пъл ни тели. Не из пи тах от в ра ще ние, как ва то пред по ла гам 
е би ла цел та на тър се ния via negativa ка тар зис, а са мо ожесто че ние 
към бук вал ност та на иде о ло ги чески те пос ла ния, ко и то раз чи та ха на 
пър во сиг нал ни те ре ак ции у зри те ля – изум ле ние от ко ли чест во то хра-
ни тел ни про дук ти, во а йор ско лю бо пит ст во към ак та на раз хи ще ни е то 
им, пог ну са от чо веш ки те ек скре мен ти. Т.е. спек та къ лът ра бо те ше със 
съ щи те ме ха низ ми за (иде о ло ги ческо) съб лаз ня ва не, как то и все ки друг 
па за рен про дукт. При то ва той бе не въ об ра зи мо скъп за бъл гар ски те 
стан дар ти – не са мо за ра ди ко ли чест во то кон су ма ти ви и спе ци фич на та 
сце нич на пост рой ка, но и ка то ар тистич ни хо но ра ри. Т.е. зад ан ти ка пи та-
листи ческия му па тос про зи ра ше же ле зен ка пи та листи чески ме ха ни зъм 
за пе чал ба на не го ви те съз да те ли и раз про ст р а ни те ли, за кой то оба че 
не бе по ли ти чески ко рек т но пуб лич но да се го вори. Пак в то зи ети чен 
план про дъл жа вах в мис ли те си с въпро си към спек та къ ла – да ли с ко-
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ли чест во то хра на от всич ки те му пред став ле ния не мо же да се из х ра нят 
мно го без дом ни хо ра, да ли на Род ри го Гар сия, ако бе чо век, кой то жи-
вее в об щест во на посто я нен не до и мък, би му хрум на ло да го напра ви 
по то зи на чин и т. н.

Та ка или ина че, по ли ти чески ан га жи ра ни ят те а тър от то зи тип, в ня ка къв 
сми съл про дъл же ние и на агит проп-кул ту ра та на ран ния ко му ни зъм, 
ве че се бе ше на ло жил по све тов ни те сце ни и шест ва ше три ум фал но по 
меж ду на род ни те фести вали. Тук е важ но да по со чим, че имен но мре-
жа та от фести ва ли в Ев ро па и по све та да ва шанс за устой чи во раз ви тие 
на то зи тип спек так ли, за що то те труд но из дър жат по ве че от ня кол ко 
пре ми ер ни пред став ле ния в ло кал ния си кон текст. От пър восте пен на 
важ ност за тях но то раз про ст р а не ние ста ват из бо ри те на се лек ци о не-
ри те, ку ра то ри те и кри ти ци те, ко и то по идей но-есте ти чески или чисто 
па зар ни съ об ра же ния ги ка нят за участие.

В бъл гар ски ус ло вия то зи вид те а тър, ба зи ран вър ху анар хо ко му нисти-
чески или мар к си ст ко-ди дак тич ни пос ла ния, не би мо гъл да бъ де тол ко ва 
ра ди ка лен – иро нич но, по ра ди лип са на па зар за по доб ни на чи нания. 
Но ре зо нан си те на по доб но ра ди кал но мис ле не за те а тъ ра отек ват в ня-
кои спек так ли на по-мла ди те творци. Отно во па ра докс – то ва се случ ва, 
за що то те обик но ве но са ви де ли по доб ни об раз ци ня къ де по сце ни те на 
За пад, раз б ра ли са, че то ва се то ле ри ра от кри ти ка та и пуб лич ни те суб-
си дии, и са ре ши ли да го пред ло жат на сво я та (обик но ве но ма лоб рой на) 
пуб ли ка, раз чи тай ки най-ве че на чуж ди се лек ци о не ри да ги за бе ле жат 
и по ка нят на престиж ни фести вал ни фо руми. Разби ра се, не би ва да се 
из к люч ва и тях на та лич на прист ра ст н ост към то зи вид те ат рал но мис ле-
не, ко е то в по ве че то слу чаи е из гра де но от меж ду на род ни (обик но ве но 
за пад ни) ав то ри те ти и тех ни те мест ни адеп ти, ка то в не го по ра зи тел но 
от съст ва вся как ва кри ти ческа дистан ция към чу ти те или про че те ни те 
(по-ряд ко) иде о ло ги чески па ра дигми.

Мо жем да обоб щим, че през го ди ни те на но вия век, осо бе но вид но 
през вто ро то му де се ти ле тие, по ли ти ческо то пос ла ние, со ци ал ни ят ан-
га жи мент, „те а тъ рът на ре ал ност та“, „те а тъ рът на про теста“ за поч ват да 
из мест ват ин те ре са към ми то по е ти чески те све то ве на ед на или дру га 
фик ция, към „майстор ст во“ на дра ма тур га, ре жи сьо ра, сце ногра фа, ак-
тьора. Това е ед на от го ле ми те про ме ни, ко и то са настъ пи ли в те а тъ ра, 
кой то гле да ме най-ве че на меж ду на род ни те ев ро пейски фести вали. 
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Разби ра се, зад та зи фести вал на ре ал ност съ щест ву ват и ни ва та на 
мейн ст р ийм те а тъ ра, кой то се пред ла га на ре до вия зри тел по ло кал ни те 
сце ни, на те а тъ ра ка то ен тър тейн мънт в мно гоб рой ни те му фор ми и т. н.

Тук за дъл жи тел но тряб ва да напра вим две уго ворки. Не все ки по ли ти-
чески или со ци ал но ан га жи ран те а тър е ед нов ре мен но раз ру ши те лен 
и спе ку ла ти вен ка то „Исто ри я та на Ро налд, кло у нът от Мак до налдс“. 
Напри мер ав тор ски ят спек та къл „Ор хи деи“ на ита ли ан ския ин тер дис цип-
ли на рен ар тист Пи по Дел бо но, кой то пред ста вих ме на на шия фести вал 
през 2015 г., съ че та ва ше по един ве ли ко ле пен и по е ти чен на чин ав то ро-
ва та по ли ти ческа по зи ция (ля ва!) и ек зистен ци ал но то му пре жи вя ва не 
на за гу ба та от смърт та на не го ва та май ка; су бек тив но то му усе ща не за 
про ти ча щия жи вот и не из беж на та чо веш ка смърт. И пос ле, сла ва Бо гу 
все още съ щест ву ва те а тър, в кой то по ли ти ческо то при съст ва са мо на 
аб ст рак т но ни во, ка то част от ед на ця лост на фи ло соф ска па ра диг ма, про-
зи ра ща зад по каз ва но то на сце на та, а не ка то от кро вен иде о ло ги чески 
кон ст рукт. Напри мер сло вен ски ят спек та къл по Оми ро ва та „Или а да“ в 
поста нов ка та на Йер ней Ло рен ци, ко я то пре диз ви ка истин ски фу рор 
сред зри те ли те ѝ при госту ва не то си в Бъл га рия (Вар на и Со фия) през 
2016 г. Този спек та къл пред ла га ше об раз ност, пос ла ния и усе ща ния за 
вар вар ст во то на вой на та по един „майсто р ски“ на чин, а то ва ще ре че: 
зав ла дя ва що ак тьор ско при съст вие, ви сок ин тен зи тет и сил на ек с пре-
сив ност в дви жен чески те, ре че ви те и пев чески те пар ти ту ри, изоб ре та-
тел ни сце нограф ски ре ше ния, ов ла дян поста но въ чен ри тъм. „Или а да“ на 
Ло рен ци по жъ на награ ди и ова ции на дру ги фести ва ли, но за бе ле же те, 
пре дим но в Из точ на Ев ро па; спек та къ лът та ка и не се пре вър на в хит на 
го ле ми те те ат рал ни фо ру ми на за пад от Люб ляна.

Пос лед на та кон ста та ция про ек ти ра ед но про дъл жа ва що ко ле ба ние 
в мен. Дали по ко ле ни е то в За пад на Ев ро па, по пи ло ду ха на ле ви те 
дви же ния, кул ми ни ра ли в ре во лю ци он ни те про тести през 1968 г., по-
ко ле ние, ко е то днес е във въз расто вия ди а па зон меж ду 65 и 75 го ди ни, 
но ко е то в са мо то на ча ло на но вия век е би ло меж ду 45 и 55 го ди ни, 
т.е. до ми ни ра ло е и в ня как ва сте пен про дъл жа ва да до ми ни ра до ри и 
се га кул тур ния жи вот в сво и те стра ни, да ли те зи наг ла си не са съ щин-
ска та при чи на за пре о ри ен та ци я та от „ху до жест вен те а тър“ към „те а тър 
на ре ал ност та“ и „те а тър на про теста“? И от „аб ст рак тен ху ма ни зъм“ (в 
кой то нав ре ме то у нас об ви ня ва ха мно го за пад ни твор ци) към „кла сов, 
про ле тар ски ху ма ни зъм“ (по Маркс и Ле нин)? А да ли точ но тук не е 
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раз ми на ва не то със съ що то по ко ле ние, но жи вя ло в Из точ на Ев ро па и 
съ що фор ми ра ло своя цен ностен ми рог лед спря мо 1968 г., са мо че око ло 
съ вет ска та ин ва зия в Че хос ло ва кия и смаз ва не то на Праж ка та про лет (и 
нам ра зи ло покрай Ле нин и Маркс)? Имен но то ва по ко ле ние из точ но-
ев ро пей ци пре да де и на след ва що то – хо ра та меж ду 18 и 33-го диш на 
въз раст към 1989 г., ко и то из жи вях ме рух ва не то на ко му нисти ческия ре-
жим (ако при е мем те за та на Х. Ор те га-и-Га сет, че по ко ле ни я та се сме нят 
през 15 го ди ни), та зи „иму ни за ция“ сре щу ко му нисти ческа та уто пия и 
ней ни те идей ни ва ри ации. Нагла си, ко и то в го ди ни те на но вия век бя ха 
приг лу ше ни и мар ги на ли зи ра ни под на тиска ед нов ре мен но на бив ши те 
сто же ри на то та ли тар ни те ре жи ми в Из точ на Ев ро па, пре вър на ли се след 
про ме ни те в круп ни ка пи та листи, и на пос ла ни я та, ид ва щи от ста ри те и 
но ви те ле ви от За пад на Ев ропа.

Очер та ни те ко ле ба ния в цен ност ни те наг ла си се про ек ти рат мно го пря ко 
вър ху оцен ки те за до бър и лош те а тър днес (ако си пос лу жим за улес не-
ние с най-проста та оце нъч на ска ла). Аз лич но оста вам при ба зис но то ми 
раз би ра не за „майстор ст во“ при из граж да не то на тек ста за те а тър или на 
спек та къ ла – вир ту оз но вла де е не на из раз ни те сред ст ва или от кри ва не 
на но ва ори ги нал на из раз ност. Еднов ре мен но с то ва це ня и про ник но ве-
ния усет за ми на ло то или ак ту ал ност та, как то и кре а тив ност та във все ки 
един ас пект на сце нич на та твор ба. Т.е. насто я вам, че все пак тряб ва да 
ста ва въпрос имен но за „твор ба“, а не са мо за „по зи ция“, „кри ти чен пог-
лед“ или „ан га жи мент“, ко и то съм скло нен с охо та да об съж дам из вън 
по ле то на те а търа. Това, раз би ра се, е пак пос ле ди ца от наг ла си те на 
мо е то по ко ле ние, ко е то фор ми ра ше през 80-те го ди ни сво и те ба зис-
ни кри те рии за оцен ка, из хож дай ки от раз би ра не то, че струк ту ра та на 
твор ба та е по-важ на от съ дър жа ни е то, че най-важ но то е майстор ст во то 
или но ва тор ст во то в игра та с по е ти ческия език – дру га по зи ция то га ва те 
от пра ща ше ав то ма тич но в ла ге ра на „бе тон ни те гла ви“ на пар тий но то 
из куство. Естест ве но, днес мо га да ви дя и не доста тъч ност та на по доб-
на глед на точ ка – „из куст во за из куст во то“ (да го ка жем най-просто) е 
мо дер нист ка уто пия; яс но е, че съ щест ву ва мно го по-ши ро ка мре жа от 
връз ки и обус ло ве ности меж ду ху до жест ве но то про из ве де ние и ре ал-
ност та, ко и то са обект за ле ги ти мен и кре а ти вен ин те рес как то за са мо то 
из куст во, та ка и за не го ви те кри ти чески реф лексии. Но та зи „сте рил ност“ 
на пър во на чал ни те ми оцен ностя ва ния в по ле то на те а тъ ра, кол ко то и 
на ив ни да ми из г леж дат се га, ми поз во ля ва днес с ле ко та да ви дя дру ги 
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„бе тон ни гла ви“ на кон цеп ту ал но то из куст во, ко и то свеж дат всич ко до 
иде о ло ги чески кон ст ру и ра ни те те зи или вну шения. Убеден съм, че те 
тряб ва да бъ дат декон ст ру и ра ни и деми то ло ги зи ра ни при все ки удо бен 
слу чай, за що то в све та има днес но ва си ту а ция, раз лич на от та зи след 
па да не то на Бер лин ска та сте на и доста тъч но тре вож на, за да оста нем 
са мо при есте ти чески те си прист растия.

КАКВО СЕ СЛУЧВА В МОМЕНТА?  
УЛАВЯТ ЛИ СЕ ДНЕС НОВИ НАГЛАСИ?

Не е не об хо ди мо да из б ро я ва ме всич ки тре вож ни съ би тия, ко и то се слу-
чи ха през пос лед ни те го ди ни вслед ст вие от нов вид вой ни, те ро ри зъм, 
им пе ри а ли зъм и ко и то до ве до ха до за гу ба на цен ност ни те ори ен тации. 
Доста тъч но е да по со чим, че във всич ки об щест ва днес стра хо ве те, тре-
во ги те, ре зиг на ци я та и депре си и те от ре ал ност та са на кри тич ния си 
праг. Какво е място то на те а тъ ра в та зи не ра дост на кар тина?
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„Съ нят на Ан дер сен“ – ав тор ски спек та къл на Е. Бар ба, Один те а тър – Хол стеб ро, 
2004
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Ма кар че те ат рал ни те прак ти ки се раз по ла гат в мно го ши рок ди а па зон – 
от клуб на та (суб)кул ту ра до гло бал ния арт-мар кет, те а тъ рът е бил ви на ги 
мис лим ка то ли чен и гру пов из каз, част от сво бо да та на (ар тистич но) 
из ра зя ване. Естест ве но, ви на ги тряб ва да има ме пред вид и съ щест ву-
ва щи те инерции. Театъ рът, кой то на ри ча ме „тра ди ци о нен“ за сре да та, в 
ко я то се пра ви, или те а тъ рът, кой то иска да за бав ля ва на вся ка це на, не 
мо же просто да бъ де иг но риран. Той про дъл жа ва съ щест ву ва не то си в 
поз на ти те му фор ми и стра те гии, не за ви си мо от настъ пи ли те про ме ни 
в света. Но те а тъ рът, кой то тър си, те а тъ рът, кой то иска да бъ де в крач-
ка със сво е то вре ме – имен но то зи те а тър е приз ван да уло ви пул са на 
но ва та си ту а ция в света.

Днес фи ло соф ска та, а и по ли ти ческа та про ник но ве ност е да ви диш 
ар хе тип ни те бол ки и на деж ди, си ту а ции и кон ф лик ти в от дел ни те 
лич ни истории. Да сгло биш един или друг пъ зел от раз ли чи я та меж-
ду хо ра та и со ци ал ни те гру пи, без да иг но ри раш или да под це ня ваш 
тях на та иден тич ност. Но не во ден от опре де ле на стра те гия на ин тер-
пре та ция на ня кой го лям раз каз – на ци о на листи чески, иде о ло ги чески, 
до ри есте ти чески и пр., кой то посто ян но да до каз ваш от сце на та, а да 
го напра виш без пред на ме ре ност, с рес пект към вся ка ин ди ви ду ал на 
съд ба или гру по ва участ. С дру ги ду ми – да из хож даш от цен ности те 
на един нов ху ма ни зъм без ав то ри тар ни те и уни фи ци ра щи стра те гии 
на прос ве ти тел ска та мо дер ност, но и без раз ру ши тел ния раз пад на 
пост мо дер на та уто пия за свят от раз бяг ва щи се па ра лел ни ре ал ности 
на раз лич ни иден тич ности.

Да ли мо га да по со ча те ат рал ни при ме ри за то зи нов ху ма низъм? 
Разби ра се, че мога. Ето са мо два: пи е са та на Том Сто пард „Ар ка дия“ от 
1993 г., про ек ти ра ща па ра лел ни исто ри чески вре ме на на ро ман тиз ма 
и пост мо дер на та епо ха, из с лед ва ща слож на та и труд нопро ме ня ща се 
чо веш ка при ро да; ав тор ски ят спек та къл на Еу же нио Бар ба „Съ нят на 
Ан дер сен“ от 2004 г., в кой то се смес ват ин ди ви ду ал ни и ко лек тив ни 
исто рии, ста ри и но ви ми то ве, до ку мен тал ни и ле ген дар ни раз ка зи, за 
да се свър жат по един не о чак ван на чин, раз кри ващ ак ту ал ни исти ни 
за хо ра та и све та пред учу де ния пог лед на зри теля. Но да ре чем, че 
то ва са при ме ри пре ди об ра та, при чи нен от но вия кон цеп ту а ли зъм в 
на ча ло то на ве ка, а и Том Сто пард, и Еу же нио Бар ба са ве че те ат рал ни 
ди но заври. Но мо га да по со ча и най-ак ту ал ни при мери. Един от тях по-
каз ва ме в рам ки те на таз го диш но то из да ние на на шия фести вал – „Три 
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сест ри“ от Че хов, поста нов ка на Ти мо фей Ку ля бин на те а тъ ра в Но во-
си бирск. Актьо ри те из пол з ват жесто ми мич ния език на глу хо не ми те и 
то ва е напра ве но не просто от со ци а лен сан ти мент, а за що то пре ек с-
по ни ра на та ек с пре сив ност на ак тьор ска та игра под чер та ва без д ни те 
на мъл ча ни е то в Че хо ва та драма. Същев ре мен но то ва е и спек та къл, 
въз дейст ващ по не пов то рим на чин и на спе ци фич на гру па зри те ли – 
хо ра та, на ми ра щи се в по доб но не рав ностой но по ло же ние. И друг 
при мер, кой то гле дах та зи есен: „Гос по жи ца Юлия“ по Стрин д берг с 
ре жи сьор Кей ти Ми чъл, про дук ция на Ша у бю не – Берлин. Ембле ма-
тич на та мо дер на дра ма за сблъ съ ка на та бу та та на съз на ни е то с под-
съз на тел ни те на го ни бе пред ста ве на с Бер г ма но ва ки не ма тогра фич на 
дъл бо чи на през глед на та точ ка на слу ги ня та Кристин, ко я то тряб ва да 
по не се ця ла та со ци ал на и ек зистен ци ал на нес пра вед ли вост на света. 
Оста нах дъл бо ко раз въл ну ван и съпри частен на ней на та жи тейска си ту-
а ция, въпре ки че не при те жа вам ни то жен ска та ѝ чув ст ви тел ност, ни то 
поз на вам от соб ст вен опит репре си я та на па тер на листич на та йе рар хия 
вър ху на чи на ѝ на мис лене.

А те ат рал на та кри ти ка – как во е ней но то приз ва ние в ак ту ал на та си ту-
ация? След вай ки доб ро то ста ро пра ви ло, че про из ве де ни е то на из куст-
во то тряб ва да бъ де съ де но по не го ви те соб ст ве ни пра ви ла, мис ля, че е 
на ло жи тел но кри ти чески те реф лек сии да вля зат в от крит де бат с по зи ци-
я та, с глед на та точ ка на съз да те ли те на тек сто ве и пред став ле ния, с то ва, 
ко е то в ми на ло то на ри чах ме с кли ше то „ми рог лед“ на тво ре ца, а и на 
кри тика. Това бе ше за дъл жи тел но изиск ва не за нор ма тив на та есте ти ка 
и ни бе ше до са ди ло пре ди 1989 г., но е дош ло вре ме да раз съж да ва ме 
без вся как ви пред раз съ дъ ци днес и в та зи по сока. Но важ но то е да не си 
слу жим с пред ва ри тел но го то ви иде о ло ги чески те зи, с де тер ми ни ра ни 
пред ста ви за „прогре сив ни те си ли, дви же щи исто ри я та“, а да мо жем да 
уло вим истин ски дра ма тич но то в на ше то жи ве е не, тра гич но то в ежед-
не ви е то, как то го бе ше на ре къл Ме терлинк.

Би мог ло да се въз ра зи, че във вся ко из куст во и във вся ка кри ти ка ви-
на ги има ня как ва иде о ло гия; въпро сът се свеж да до то ва как ва е тя. 
Така ва бе напри мер по зи ци я та на Р. Барт – той мо же ше да ви ди как 
иде о ло ги я та фун к ци о ни ра и в най-дреб ния де тайл. Барт виж да ше, да 
ка жем, тав то ло ги я та ка то част от дес ния мит: „Тав то ло ги я та е ли те ра-
ту рен пох ват, кой то се състои в опре де ля не на ед но не що със съ що то 
не що (Театърътетеатър)… Тав то ло ги я та съз да ва един мър тъв свят, 
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един не под ви жен свят“3. Приз на вам, че та къв тип де кон ст рук ция е ра-
бо тещ кри ти чески ин ст ру мен та ри ум (осо бе но в ръ це те на еру дит ка то 
Барт) и аз всъщ ност при зо ва вам той да бъ де при ла ган докрай – не са мо 
към ези ка (в слу чая – те ат рал ния) и към т. нар. „пос ла ния“ на тек ста или 
спек та къ ла, но и към са мо то па зар но фун к ци о ни ра не на „про из ве де-
ни е то“ в об щест ве на та сре да, кой и как оси гу ря ва ре сур си за не го во то 
съ щест ву ва не, как ва пе чал ба се ге не ри ра от не го ви те про даж би и как 
се раз пре де ля тя. Тога ва би се ви дя ло напри мер, че в та зи цир ку ла ция 
на цен ности и це ни не съ щест ву ват чисти по ло же ния, че по ня ко га ед ни 
и съ щи фи нан со ви из точ ни ци под кре пят, вклю чи тел но чрез из куст во-
то, край но ле ви те и край но дес ни те иде о ло гии в прес лед ва не то на свои  
(гео)по ли ти чески стра те гии, че не ряд ко зад при вид но иде ал ни те це ли 
сто ят чисто ма те ри ал ни ин те ре си, че до ри то ва, ко е то на ри ча ме „иде о-
ло гия“, „по ли ти чески ан га жи мент“, „со ци ал на по зи ция“ често би ва са мо 
си му ла ция с цел мар ке тин гов ус пех и т. н.

3 Барт, Р. Съв ре мен ни ят мит. – Във: Въ об ра же ни е то на знака. Есета. София: 
На род на кул ту ра, 1991, 87. Превод от: Mythologies. Paris: Ed. du Seuil, 1957.

„Гос по жи ца Юлия“ по Стрин д берг, адап та ция: Кей ти Ми чъл, реж. Кейти Ми чъл 
и Л. Уор нър, Ша у бю не – Бер лин, 2010
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Но тряб ва да има ме пред вид и пост мо дер ни те по у ки, как то би се из ра-
зил Ли отар. Барт не мо же ше да ви ди напри мер в своя иде ал Брехт то ва, 
ко е то бе на пъл но яс но за Ли о тар: „Мар к сиз мът на Брехт = епос, при са ден 
към кри тика. След един век на ин тер на ци о на ли и след по ло вин век на 
со ци а листи чески дър жа ви тряб ва да ка жем: при сад ка та не хва на и не 
са мо ка то дра ма тур гия и сце ногра фия, но и ка то све тов на по ли ти ка“4. 
Може би тряб ва да след ва ме по до бен непре ду бе ден кри ти чески реф-
лекс към всич ко, ко е то виж да ме и в днеш ния те а тър, за да раз бе рем как 
той на исти на се про ме ня пред очи те ни или про дъл жа ва без кри тич но 
да тъп че в кли ше та, ко и то ни за ве ща ха 19. и 20. век.

И пос лед но – все пак про дъл жа вам да вяр вам, че ин ту и ци и те за би тие, 
ко и то ни да ва из куст во то, са по-важ ни от по зи ци и те в жи во та, ко и то то 
ни под сказва.

4 Ли о тар, Ж.-Ф. Зъ бът, длан та. – Homo Ludens, 2002/4–5, 157–163. (Пре вод 
от френ ски от: Lyotard, J. F. La dent, la paume. In: Des dispositifs pulsionnels. 
Christian Bourgois Editeur, 1980, 89–98.)
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УЛАВЯНЕ НА НАСТОЯЩЕТО

АСЕНТЕРЗИЕВ

Всич ки те ат рал ни фести ва ли си при ли чат по то ва, че съз да ват на си те но 
вре ме-прост ран ст во от съ би тия. В сгъстен и срав ни тел но кра тък пе ри од 
се случ ват мно го не ща, ко и то сти му ли рат наг ла са за гле да не, раз лич на 
от оби чай ната. Фести вал на та програ ма съз да ва ня как ва фор ма на из к-
лю чи тел ност, тъй ка то са ми ят факт на се лек ци я та пред по ла га на ли чи е то 
на под бор, оправ дан по си ла та на спо де ле ни кри те рии или кон сен суси. 
Обик но ве но фести ва лът или пред ла га пред став ле ния „за пър ви път“ в це-
лия ню анс от зна че ния на то зи из раз (пре ми е ра, за пър ви път в стра на та 
или гра да, за пър ви път на мест ния език и т. н.), или фести вал ни ят афиш 
би ва сгло бен ка то из вад ка из б ра ни мо мен ти от се зон ния афиш, т.е. слу чи-
ло то се в те ат рал ния се зон би ва фил т ри ра но през си то то на фести вал на та 
програ ма, ко я то се ар гу мен ти ра през раз лич ни из бо ри – най-доб ро то, 
най-ино ва тив но то, най-по пу ляр но то и т. н. В то ва от но ше ние меж ду на-
род ни ят те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ не е из к лю че ние и ми 
се стру ва най-умест но раз съж де ни я та вър ху те ма та на диску си я та „Как 
се про ме ня те а тъ рът днес?“ (въпрос, поста вен ла ко нич но и просто, но 
под тик ващ към без край но мно го по со ки в тър се не на от го вор) да бъ дат 
раз гър на ти в кон тек ста, кой то са ми ят фести вал очер тава. Най-мал ко то 
за що то кон тек стът е оно ва, ко е то пре допре де ля фор му ли ров ка та на 
въпро са и ва лид ност та на въз мож ни те от го во ри. С дру ги ду ми, въпро-
сът „Как се про ме ня те а тъ рът днес?“ би имал съв сем друг сми съл, ако 
бе ше поста вен в рам ки те на те ат ра лен фести вал в Бер лин напри мер. 
И ако сме съг лас ни, че не е без зна че ние къде е поста вен един въпрос, 
то не по-мал ка те жест има и об сто я тел ст во то кой от го варя. Тук ще стес-
ня още по ве че фо ку са с уго вор ка та, че не са мо ще тър ся от го во ри те на 
въпро са „Как се про ме ня те а тъ рът днес?“ през кон тек ста на „Вар нен ско 
ля то“, но и ка то под чер тая, че мо и те от го во ри ще бъ дат не ми ну е мо пре-
допре де ле ни как то от про фе си о нал на та ми свър за ност с фести ва ла (ка то 
ра бо тещ по ве че от де сет го ди ни за ку ри ра не то на не го ва та бъл гар ска и 
меж ду на род на програ ма), но и от по зи ци я та на те ат ро вед, чи и то въз г-
ле ди за те а тър са в зна чи тел на сте пен фор ми ра ни на ба за та на ви дя но-
то в афи ши те на меж ду на род ни и бъл гар ски фести вали. Фести вал ни те 
програ ми, как то ве че спо ме нах, пред став ля ват сво е об ра зен фил тър и 
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те не да ват обек тив на та кар ти на на те ат рал ния жи вот в да де на сре да, 
за що то по пре зум п ция се лек ти рат и из к люч ват. В съ що то вре ме те са 
вяр но от ра же ние на иде ал ния об раз на те а тъ ра, на най-ви со ки те пости-
же ния и стре ме жи, ко и то той в опре де лен кон текст мо же да си постави.

Нескри та та ам би ция на меж ду на род ния те ат ра лен фести вал „Вар нен-
ско ля то“ е да съз да ва връз ки меж ду съв ре мен ния бъл гар ски те а тър и 
све тов ния, а стан дар т на та фор ма за то ва е в пред ста вя не то на чуж ди 
пред став ления. Поста ве ни в рам ки те на един и същ афиш, спек так-
ли те не из беж но вли зат в ди а лог един с друг, за поч ват вза им но да се 
съ поставят. За вън ш ния пог лед се по лу ча ва лю бо пит на кар ти на, ко я то 
от кри ва сход ст ва и раз личия. Вглеж дай ки се в кар ти на та на програ ма та 
на „Вар нен ско ля то“ 2018, за бе ляз вам не що, ко е то ми се стру ва, че мо же 
да се об вър же с въз мо жен от го вор на въпро са, поста вен за дискусия. 
За да се го во ри за не го, е не об хо ди мо да се на ме рят точ ни те ду ми – ще 
се опи там да ги по търся.

Без с пор но ед на от го ле ми те тен ден ции не са мо в те а тъ ра, но и в со ци-
ал ния жи вот ка то ця ло е ско рост но то раз ви тие на но ви те тех но ло гии и 

Прожек ция на На ци о на лен те а тър – Лон дон на жи во в за ла „Ев ро па“,  
ФКЦ – Варна в рамките на МТФ „Варненско лято“

Асен Тер зиев. УЛАВЯНЕ НА НАСТОЯЩЕТО
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ме ди ите. Те са нав ся къ де, пре вър на ли са се в естест ве на част от би та, 
без ко я то бих ме би ли из гу бени. Зави си мост та ни от тех но ло ги и те и ме-
ди и те е тол ко ва го ля ма, че на ред с не ос по ри ми те пре дим ст ва, ко и то 
но сят, те често ста ват по вод за но ви и но ви фруст ра ции – ве че е поч ти 
не въз мож но да си пред ста вим свят без ин тер нет (ма кар и пос лед но то 
да е все още ре ал ност в по-бед ни те и изо ли ра ни части на све та), съ що 
как то от дав на не мо жем да си пред ста вим свят без елек т ри чест во. В те-
а тъ ра без по койст ва та от тех но ло ги и те и ме ди и те се усе щат по по-спе-
ци фи чен на чин, за що то често из г леж да та ка, ся каш те уни що жа ват или 
под ме нят оно ва, ко е то се при е ма за пре ро га тив или същ ностен бе лег 
на те а тъ ра – жи во то при съствие. Въпре ки то ва съв ре мен но то те ат рал-
но пред став ле ние не мо же без тях и то ва не е мне ние, а не ос по рим 
факт. Теат рал на та прак ти ка го де мон ст ри ра ежед нев но – труд но мо же 
да се по пад не на съв ре мен но пред став ле ние, ко е то да не из пол з ва 
ня кое от след ни те не ща: му зи ка на за пис, ком пю тър но програ ми ра-
но ос вет ле ние, микро фо ни, екра ни и ви де о и зоб ра же ния. В те а тъ ра 
все по-често нав ли за и прак ти ка та на са те лит ни из лъч ва ния и он лайн 
стрий минг в ре ал но вре ме, ко я то още по ве че за сил ва тен ден ци я та 
към вир ту а ли зи ра не на те ат рал но то пре жи вя ване. Ако пе риф ра зи ра ме 
Ар то, днес те ат рал но то пред став ле ние съ щест ву ва ед нов ре мен но със 
свои вир ту ал ни двой ни ци, как ви то са ми ят той (Ар то) не е мо жел да си 
пред стави. Особе но то на те зи но ви двой ни ци е, че ста ту тът им спря-
мо пър во об ра за, в слу чай че при е мем да на ре чем жи во то те ат рал но 
съ би тие „пър во об раз“, е все по-не за ви сим и все по-рав ностоен. Като 
до ка за тел ст во за то ва мо жем да по со чим без с пор ния меж ду на ро ден 
ус пех и про дъл жи те лен жи вот на жи ви те из лъч ва ния и пов то ре ния на 
за пис на спек так ли те на На ци о нал ния те а тър в Лон дон от програ ма та 
„NT Live“ („На ци о на лен те а тър – Лон дон на жи во“). В програ ма та на 
„Вар нен ско ля то“ та зи го ди на имах ме въз мож ност да ви дим ве ли ко-
леп на та лон дон ска про дук ция вър ху пи е са та на Иб сен „Хе да Габ лер“ 
под ре жи су ра та на Иво ван Хове. Качест ве но и про фе си о нал но зас нет 
на жи во с мно го ка ме ри и из лъ чен във ви со ка ре зо лю ция, ме дий ни ят 
об раз не съз да ва усе ща не то за за мести тел или мър т во ко пие на пред-
став ле ни ето. Напро тив, той са ми ят ся каш за паз ва ха рак те ра на пред-
став ле ние, съз да де но в ре ал но вре ме от пер фор ма ци и те на ме ди я та 
с ней ни те тех но ло гии и ин ст ру мен ти: игра с пла но ве те и ра кур си те, 
ам п ли фи ци ран звук, не о чак ва ни и не въз мож ни за един те ат ра лен 
зри тел в за ла та глед ни точки.
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В сво и те из с лед ва ния на ме дий но то и жи во то Фи лип Аус лан дер бе ше 
де мон ст ри рал прекрас но, че те зи две по ня тия са без с пор но ва лид ни за 
съв ре мен ния те а тър, но и че е ста ро мод но, не а дек ват но и погреш но да 
бъ дат мис ле ни един ст ве но в йе рар хия или опо зи ция1, ка то под чи не ни 
или про ти во поста вени. Разви ти е то и усъ вър шен ст ва не то на ме дий ни те 
въз мож ности за въз про из вод ст во не заст ра ша ва те ат рал но то съ би тие, 
а го тласка към но во ни во на осъз на тост. Както Аус лан дер на ход чи во 
бе ше от бе ля зал, пре ди да мо же да бъ де фо тогра фи ра но или зас не то, 
ед но пред став ле ние не се е счи та ло за „жи во“ – или по-точ но не го ва та 
„жи вост“ е би ла тол ко ва са мо под раз би ра ща се, че не си стру ва ло да ѝ 
се об ръ ща спе ци ал но вни мание. Поява та на за пи са ни те пред став ле ния 
во ди до пре о цен ка и пре ос мис ля не на стой ност та на „жи ви те“. За съв ре-
мен ния те а тър то ва не е нов процес. Той про дъл жа ва по ве че от сто ле тие 
и исто ри чески не го во то на ча ло мо же да се по тър си с посте пен но то нав ли-
за не на ки но то от на ча ло то на 20. век. Чрез не го в те а тъ ра се случ ва не що 
но во, ко е то се от на ся до про ти ча не то на те ат рал но то пред став ле ние и 
до пре ос мис ля не на вре мето. Днес ау дио-ви зу ал ни те тех но ло гии са на 
та къв етап от раз ви ти е то си, че са спо соб ни да за пе чат ват спек та къ ла 
под фор ма та на за пис или да го въз про из веж дат и мул тип ли ци рат чрез 
са те лит но из лъч ва не на жи во или стрий минг в он лайн среда. Полу ча ва 
се та ка, че ве че не са мо об ра зът на те ат рал ния спек та къл мо же да бъ де 
вир ту а ли зи ран, мо же да се вир ту а ли зи ра и не го во то ре ал но про ти ча-
що време. Сякаш ве че един ст ве но то, ко е то в те а тъ ра не се под да ва на 
въз про из вод ст во и ко пи ра не, е се тив но то пре жи вя ва не на при съст ви е-
то тук-и-сега, на усе ща не то за ма те ри ал ност или тяло на те ат рал но то 
съ битие. Но мо же би до ри и то ва ще се про ме ни ско ро или по не на там 
со чат ек с пе ри мен ти те в об ласт та на до ба ве на та ре алност.

Раз ви ти е то на тех но ло ги и те е про цес, кой то не са мо не мо же да бъ де 
спрян, но е и вред но да се опит ва, за що то то ва би оз на ча ва ло поста вя не 
на бло каж, кой то да до ве де до за кър ня ва не или зад ръст ване. Като вся ка 
фор ма на растеж, и то зи про цес има сво и те вън ш ни и вът реш ни про яв-
ления. Външ ни те се от на сят до раз гръ ща не то на фор ми те, вът реш ни те – до 
за дъл бо ча ва не на съз на ни ето. По от но ше ние на те а тъ ра вън ш ни те про-
яв ле ния са все по-яс но ви ди ми и част от тях ве че спо ме нах – все по ве че 

1 Вж. Аус лан дер, Ф. Он то ло гия сре щу исто рия: раз ли ки те меж ду жи во то и ме-
дий но то. – Homo Ludens, 2005/11, 80–88. Превод от: Auslander, Philip. Liveness. 
Performance in a Mediatized Culture. Routledge, 1999.
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„ум ни“ тех но ло гии и но ви ме дии в пред став ле ни я та, фил ми ра не на жи во, 
стрий минг и т. н. Важно то се га е, хип но ти зи ра ни и оча ро ва ни от раз но-
об раз ни те при ло же ния на тех но ло ги и те в те а тъ ра, да не про пус нем да 
за бе ле жим как во се случ ва на вът ре със са мия те а тър в дъл бо чина.

Сгъсте ност та на фик ци о нал но то вре ме и непре къс на тост та на ре ал но 
про ти ча що то вре ме са гра див ни и жиз не но важ ни състав ки на те ат рал но-
то пре жи вя ване. Нещо по ве че – те са тол ко ва дъл бо ко впи са ни в не го, че 
или се ре гист ри рат под съз на тел но, или въ об ще не се за бе лязват. Способ-
ност та на но ви те тех но ло гии да въз про из веж дат и про ме нят вре ме то е 
ка то ви рус, по пад нал в те ат рал ния ор га ни зъм: от ед на стра на, той ата ку ва 
ор га низ ма напра во във фун да мен та, яд ро то, но от дру га – мо би ли зи ра 
не го ви те за щит ни ме ха низ ми и прегради. Така но ви те тех но ло гии при-
те жа ват и оз д ра ви те лен ефект – те при нуж да ват те а тъ ра да осъз нае 
вре ме то и от но во да си го присвои. Как го прави? Като ка ра зри те ля да 
усе ща вре ме то се га, ка то съ буж да се ти ва та му за жи вия мо мент, за що-
то жи ви ят мо мент е един ст ве ни ят „пор тал“, през кой то вре ме то мо же 
да бъ де пре жи вя но и се тив но. В бъ де ще то и ми на ло то вре ме то е са мо 
мис лов на про екция. Жела ни е то на те ат рал но то пред став ле ние да уло ви 

Публи ка та на Све то вен те а тър в Со фия 2018 сни ма ин ста ла ци я та  
на пред став ле ни е то „Ха канаи“
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насто я щия мо мент, ка то умиш ле но по мог не на зри тел ско то вни ма ние да 
се със ре до то чи вър ху случ ва що то се, на ми рам за из пък ващ и ин те ре сен 
ню анс в про ме ни те на те а тъ ра днес. Дейст ви тел но, то ва же ла ние не е 
но во и фик си ра не то вър ху жи во то тук-и-сега на те ат рал но то съ би тие е 
от ли чи тел на чер та на мно го от опи ти те в аван гар да и не о а ван гар да, осо-
бе но в сфе ри те на ан т ро по ло гич ния те а тър и пър фор манса. Различ но то в 
не го ви те про яв ле ния днес мо же да се от крие в две пер с пек тиви. Първа-
та е пер с пек ти ва та на те ат рал ния кон текст и фак тът, че в съв ре мен ния 
те а тър напре же ни я та и опо зи ци и те меж ду авангардно и традиционно 
са в го ля ма сте пен пре жи ве ни и ба лан си рани. Днес най-често гле да ме 
пред став ле ния, в ко и то сво бод но се пол з ват и смес ват как то тра ди ци-
он ни, та ка и аван гар д ни те ат рал ни тех ни ки и сред ства. Живо тът в насто-
я ще то на пред став ле ни е то от дав на не е спе ци а лен ин те рес един ст ве но 
за ек с пе ри мен та то ри те с те ат рал ния език – той е ед нак во ва ли ден и 
за пси хо ло ги ческия те а тър, и за пър фор манса. Втора та пер с пек ти ва е 
из вън те ат рал на та; она зи, в ко я то усе ща ме и мис лим гра ни ци те меж ду 
те ат рал но и не те ат рал но (или, ако же ла е те, меж ду те ат рал но и раз лич-
но). В нея се на тък ва ме и на проб ле ма за но ви те тех но ло гии и ме ди и те 
ка то не що ед нов ре мен но вън ш но и вът реш но за те а тъ ра; с опи ти те на 
те а тъ ра да ги пол з ва сво бод но, без да се из губ ва или пре то пя ва в тях.

Ще при ве да два при ме ра от програ ма та на „Вар нен ско ля то“ 2018 и пър-
ви ят ще е с въз дейст ва щия и мно го на шу мял спек та къл (пред ста вян на 
престиж ни сце ни и фо ру ми в Па риж, Ту лу за, Моск ва, Ви е на, Си биу, Ати на) 
на мла дия руски ре жи сьор Ти мо фей Ку ля бин по „Три сест ри“ на Че хов в 
Но во си бир ския те а тър „Красний фа кел“. Във фести вал на та програ ма той 
при съст ва ше, тъй да се ка же, вир ту ал но – ка то про жек ция на не го вия фил-
ми ран ва ри ант, зас нет на жи во пред пуб лика. Благо да ре ние на раз про ст-
р а ни тел ска та плат фор ма за стрий минг и про жек ции на руски те ат рал ни 
спек так ли „Stage Russia“ (www.stagerussia.com) то зи ина че не лек по ра ди 
тех ни чески те си осо бе ности спек та къл ус пя ва да стиг не до пуб ли ка та в 
САЩ и Обе ди не но то крал ство. Така бе ше ви дян и в Бъл га рия, но и в то зи 
вид се пре вър на в ед но от глав ни те фести вал ни съ би тия2.

2 Фон да ция „Виа Фест“ пред ста ви в Бъл га рия „Три сест ри“ об що 4 пъ ти: 2 пъ ти 
в рам ки те на МТФ „Вар нен ско ля то“ 2018 и 2 пъ ти в рам ки те на плат фор ма та 
„Све то вен те а тър в Со фия“. Четвър та та про жек ция е пла ни ра на до пъл ни тел-
но, за ра ди го ле мия ин те рес от стра на на зри те ли те и те ат рал ни те про фе си-
о на листи. Много съв ре мен ни бъл гар ски те ат ра ли ка то ре жи сьо ри те Явор 
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И друг път при гле да не на поста нов ки, из лъч ва ни на жи во или за пис, на 
ки но или от ком пю тър, съм се пи тал как во всъщ ност из вън пер фек т на та 
тех ни ческа ре а ли за ция (про фе си о нал но то зас не ма не с ня кол ко ка ме ри, 
ви со ко то ка чест во на кар ти на та и зву ка и др.) съх ра ня ва спе ци фич но 
те ат рал на та стра на на пре жи вя ва не то или как во е оно ва, ко е то не поз-
во ля ва на ау дио-ви зу ал ния об раз да за мести докрай те ат рал но то пред-
став ле ние и не на кър ня ва не го ва та аура (ако из пол з вам по ня ти е то на 
Бе ня мин). Каза но по-просто – ко га гле да не то на об раз/филм се усе ща 
ка то гле да не на пред став ле ние? С „Три сест ри“ на те а тъ ра в Но во си бирск 
ми се стру ва, че по лу чих въз мо жен от го вор и из не над ва що то е, че той 
не за ви си тол ко ва от са ми те тех но ло гии, кол ко то от ха рак те ра на са мо то 
пред став ление. Дори под фор ма та на дву из мер но изоб ра же ние ед но 
пред став ле ние мо же да оста не плът но и на си те но те ат рал но пре жи вя-
ва не не са мо ко га то е ка чест ве но зас не то и из лъ че но, но и ко га то са мо то 
то вече е поста ви ло доста тъч но си лен ак цент вър ху оно ва, ко е то е те ат-
рал но, жи во и про ти ча що в него. Да се ви дят „Три сест ри“ на Ти мо фей 
Ку ля бин на ки но не се усе ща ше ка то гле да не на филм, а ка то гле да не на 
те а тър по проста та при чи на, че са мо то пред став ле ние е твър де до бър 
те а тър, в кой то спе ци фич но те ат рал ни те из раз ни сред ст ва са тол ко ва 
устой чи ви, че за паз ват си ла та и въз дейст ви е то си до ри при ра ди кал на 
про мя на на ма те ри ал на та сре да. „Три сест ри“ на Ти мо фей Ку ля бин оста-
ва не по-мал ко пред став ле ние до ри ко га то при пре но са от сце на та към 
екра на в ня ка къв сми съл из губ ва тя ло то си3. Веро ят но то ва твър де ние 

Гър дев, Стай ко Мур джев, Йор дан Сла вей ков, Бо ян Ива нов и др. пуб ли ку ва ха 
сво и те по ло жи тел ни впе чат ле ния от пред став ле ни е то. В мно го ста тии за „Вар-
нен ско ля то“ и „Све то вен те а тър в Со фия“ из лъч ва не то на поста нов ка та „Три 
сест ри“ е по со че но ка то фести вал но съ би тие – напри мер пуб ли ка ци и те на 
Ве не та Дой че ва (сп. Култу ра, бр. 1/2018), Ни ко ли на Де ле ва (https://liternet.
bg/publish31/nikolina-deleva/tri-sestri.htm/, Ане лия Яне ва (http://kultura.bg/
web/све то вен-те а тър-в-со фия-2018/).

3 Тук е ред но да от бе ле жа, че не съм имал удо вол ст ви е то да гле дам спек-
та къ ла на жи во, та ка че по-ско ро из ла гам хи по те за, в ко я то сил но вяр вам 
за ра ди въз дейст ви е то не са мо на то ва пред став ле ние, но и на мно го дру ги, 
достиг на ли до мен по то зи начин. От дъл го го диш ния си опит на те ат ро вед 
и те ат ра лен зри тел съ що съм убе ден, че в съв ре мен ния свят за пис ва не то и 
въз про из веж да не то на спек так ли има как то прак ти чески (улес ня ва гле да не то, 
оси гу ря ва достъп ност за не достъп ни не ща), та ка и есте ти чески сми съл (ни то 
за мест ва, ни то на кър ня ва ху до жест ве ния ста тут на жи во то пред став ле ние, 
напро тив – пре диз вик ва не го во то но во и по-дъл бо ко осъз на ване).

ПРОМЕНИТЕ ПРЕЗ ФИЛТЪРА НА ФЕСТИВАЛА



35

зву чи аб ст рак т но, но всъщ ност имам пред вид не що съв сем кон крет но 
и се тив но; то ка сае те ат рал ния език и из бо ра на сред ства.

Оно ва, ко е то най-сил но ме по ра зи в та зи по ред на осъв ре ме не на вер сия 
вър ху кла си ческа та Че хо ва дра ма бе ше не тол ко ва без с пор но ори ги нал-
на та ре жи сьор ска ин тер пре та ция, из дър жа на с блестящ про фе си о на-
ли зъм и от да де ност от ак тьо ри те (Ти мо фей Ку ля бин из би ра да раз ка же 
„Три сест ри“ на жесто ми мич ния език на глу хо не ми те), кол ко то ней но то 
раз гръ ща не във вре ме то на пред став ле ни ето. Още вед нъж се зат вър ди 
убеж де ни е то ми, че кон цеп ту а лиз мът ни ко га не се е чув ст вал доб ре в 
те а тъ ра тък мо за ра ди проб ле ма с вре ме то – в те а тъ ра ед но ори ги нал но 
кон цеп ту ал но ре ше ние тряб ва да мо же да из дър жи не са мо на втвър дя-
ва не то си в ма те рия, но и на ця ло то про ти ча не на вре ме то в пред став-
ле ни е то, ина че просто не ра боти. Една кон цеп ция в те а тъ ра, ос вен че 
тряб ва да мо же да се ма те ри а ли зи ра спо луч ли во, тряб ва да мо же и да 
трае ня кол ко часа.

Про ти ча не то на вре ме то е лю бим лайт мо тив в про из ве де ни я та на Чехов. 
Поня ко га ав то рът играе с не го, как то в доб ре из вест ния при мер с „Чай-
ка“, къ де то е важ но зри те лят/чи та те лят да раз бе ре, че меж ду тре то и 
чет вър то дейст вие ми на ват две го дини. Друг път вре ме то се прев ръ ща в 
па ра лел на пси хо ло ги ческа ре ал ност за пер со на жи те, ко я то те пре жи вя-
ват през ме лан хо ли ята. Те или по тъ ват в упо и тел ни спо ме ни от ми на ло то, 
или меч та ят за ня как во по-кра си во бъ деще. Откри ват истин ски об раз 
на се бе си са мо на зад или напред във вре ме то, но ни ко га в насто я ще-
то, ко е то за поч ва да при до би ва все по-непри ят ни и враж деб ни чер ти. 
В „Три сест ри“ кол ко то по ве че Ол га, Ма ша и Ири на се уна сят в спо ме ни за 
щаст ли во то дет ст во или коп не ят по Моск ва, тол ко ва по ве че всич ко не пос-
ред ст ве но око ло тях ся каш загру бя ва и се озъб ва. В до ма на Про зо ро ви 
бли зост та на хо ра та за поч ва да драз ни, раз го во ри те да отег ча ват, ше ги те 
да се ба на ли зират. Доса да та и ску ка та про ник ват тол ко ва дъл бо ко, че 
се прев ръ щат в един ст ве но въз мож на и бо лез не на ре ал ност, ко я то не 
мо же да бъ де по бе де на ни то чрез за бав ле ния, ни то чрез ра бо та, ни то 
чрез бяг ство. Духо ви ти те раз го во ри, тай ни те лю бов ни афе ри, ал ко хо лът 
или ха зар тът не по магат. След все ки кра тък миг на ра дост или удо вол-
ст вие дейст ви тел ност та ся каш се зав ръ ща още по-гроз на и не по но си ма 
от пре ди би ло под фор ма та на вне зап но из бух нал по жар в се ло то или 
на просто ва та та съпру га на бра та Ан д рей, ко я то ста ва все по-аро ган т-
на и оку пи ра все по ве че те ри то рии в къ щата. Чехов ся каш е поз на вал 
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из дъл бо ко слож на та и под рив на при ро да на илю зи и те и же ла тел но то 
мис ле не, раз би рал е как в от ка за си да при е ме ре ал ност та та ка ва, как-
ва то е, чо век сам на пис ва лич на та си тра гедия. Реал ност та и ней но то 
осъз на ва не са не де ли ми и се опре де лят вза имно. Кога то осъз на ва не то 
се случ ва не га тив но, един ст ве но под фор ма та на от ри ца ние (как то при 
сест ри те – да леч от всич ко гроз но: „ВМосква!ВМосква!ВМосква!“), 
ре ал ност та съ що ста ва не га тивна. Това е па ра док сал но из ра зе но през 
об ра за тък мо на най-по зи тив на та и сър деч на от три те сест ри – Ири на, 
ко я то в из вестен сми съл не вол но ста ва уби ец на Ту зен бах просто за що то 
не мо же да го при е ме та къв, ка къв то е, и да го обик не4. На ду ми тя из би-
ра да се омъ жи за не го, до ри вяр ва истин ски в ре ше ни е то си. Дълбо ко в 
сър це то ѝ оба че оста ва от ри ца ни ето. Тузен бах го до ла вя под съз на тел но 
и то ва го пра ви още по-слаб, сляп и не щастен. Дуелът със Со льо ний и 
смърт та му из важ дат исти на та на я ве та ка ва, как ва то е – непри е ма не и 
от съст вие на любов.

Раз би ра се, то ва е са мо един от въз мож ни те на чи ни да се про че те Че-
хо ва та дра ма, но ми се стру ва, че той над де ля ва в та зи не о бик но ве на и 
без мъл в на вер сия на Ти мо фей Ку лябин. Тя из важ да на пре ден план ост-
рия кон т раст меж ду ре ал ност та и илю зи и те още в сил но въз дейст ва ща та 
си на чал на сце на. В до ма на Про зо ро ви се при гот вят за имен ния ден на 
Ири на и за крат ко се чу ва един ст ве но глу хи ят би тов шум от су е те не то на 
оби та те ли те напред-на зад – про шу мо ля ва не на дре хи, пот рак ва не на 
обув ки, под рън к ва не на чи нии и при бори. Ирина къд ри ко си те си с ма-
ша и включ ва ви со ко вдиг на тия, ся каш пристиг нал с ма ши на на вре ме то 
те ле ви зор, от кой то свет ват, уго ле ме ни в едър план, елек т ри ко во си ни и 
тъж ни очи на Май ли Сай ръс в по пу ляр но то ѝ ви део към пар че то „Wreck-
ing Ball“. Музи ка та заз ву ча ва и всич ки са ка то хип но ти зи ра ни, су е те не то 
за мира. Сцена та да ва из раз на коп не жа по да леч но то, но в нея се случ ва 
и още нещо. Сливат се вре ме на та – бав но то Че хо во вре ме, от мер ва но 
от тик та ка щия сте нен ча сов ник, за бър за ни ят пулс на двай сет и пър во-
то сто ле тие с проб ляс ва щи те и из чез ва щи об ра зи на ви де ок ли по ве те, 
и спо де ле но то вре ме тук-и-сега, ко е то зри те ли, ак тьо ри и пер со на жи 
пре жи вя ват за ед но, до ка то трае пе сен та и всич ки слушат.

4 Тук искам да из ка жа бла го дар ност на Ка ме лия Ни ко ло ва, ко я то, спо де ляй ки в 
раз го вор впе чат ле ни я та си от спек та къ ла, бе ше за бе ля за ла точ но то ва: „Та зи 
поста нов ка ми по мог на да осъз ная по-дъл бо ко об ра за на Ирина. Всъщ ност 
тя уби ва Ту зенбах“.
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Спе ци фич но те ат рал но то вре ме е ви на ги спо де ле но меж ду пер со на жи те, 
из пъл ни те ли те и гле да щите. То е на ли це във вся ко пред став ле ние, без 
зна че ние от ти па те а тър, и е тол ко ва са мо под раз би ра що се, че труд но 
го за бе ляз ва ме, съ що как то труд но за бе ляз ва ме ко га ди шаме. Онова, 
ко е то поста нов ка та на Ку ля бин пра ви, е да ни при ну ди да го за бе ле жим 
до ри със са мия факт, че спек та къ лът про дъл жа ва бли зо че ти ри ча са, ко-
и то съв сем не ми на ват, как то често се каз ва за доб ри те пред став ле ния, 
„не у сет но“ или „не за бе ля за но“. Изпол з вах ка вич ки, за да под чер тая ус-
лов ност та на кли ше та та и нуж да та да се вни ма ва при тях на та упот ре ба, 
за що то един спек та къл не ста ва за дъл жи тел но ску чен, ко га то ми ну ти те 
и ча со ве те в не го на тежат. Поня ко га, и то ва за ви си най-ве че от из раз ни те 
сред ст ва и те ат рал ния език, се случ ва точ но об рат но то – вместо да се 
раз сей ва или раз д раз ва, вни ма ни е то се ин тен зи фи ци ра и за дъл бо чава. 
Това е и ос нов на та при чи на, по ра ди ко я то из пол з вах за при мер спек та-
къ ла на Но во си бир ския те а тър – за да ак цен ти рам имен но вър ху та зи 
осо бе ност на съв ре мен ния те а тър, ко я то на ми рам за по-уни вер сал на 
и от кри ва ща пред не го въз мож ност да се свър з ва ефек тив но със своя 
зри тел и до ри да мо же да го пра ви и през пос ред ни чест во то на ме ди и те 

„Три сест ри“ – А. П. Че хов, реж. Т. Ку ля бин, Те а тър „Крас ний фа кел“ –  
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и екрана. Забе ля за но то вре ме е не са мо осъз на то вре ме, то е и ан га жи-
ра що, жи во вре ме, ко е то пра ви кон так та и об щу ва не то истински.

Съв ре мен ни те те ат рал ни стра те гии за осъз на ва не на про ти ча що то вре ме 
са най-раз но об разни. Те пре ко ся ват и ва ри рат в раз лич ни те сце нич ни 
жан рове. За ед на ма кар и не о би чай на ка то ре ше ние, но все пак тра ди-
ци он на поста нов ка, ро де е ща се с пох ва ти те на пси хо ло ги ческия те а тър, 
ка то „Три сест ри“ на Но во си бир ския те а тър вре ме то нах лу ва през де-
тай ли те: пред ме ти те, дейст ви я та и жесто ве те но сят аро ма та и ри су нъ ка 
на раз лич ни епо хи, съб ра ни за ед но в насто я ще то на пред став ле ни ето. 
Една от най-за пом ня щи те се сце ни е вдъх но ве на от уго ле мен, ся каш 
под лу па, де тайл от пи е са та, кой то в по ве че то те ат рал ни поста нов ки 
обик но ве но ми на ва на бър зо. В пър во дейст вие Ири на по лу ча ва един 
пум пал, за кой то се каз ва, че сви ри мно го ху ба во. В поста нов ка та на Ку-
ля бин та зи случ ка, ти пич на за праз ник, в кой то се по да ря ват по да ръ ци, 
се прев ръ ща в сюр ре а листич на и бав на кар ти на на напрег на то слу ша не: 
на ся да ли око ло ма са та за обед, гости те от пускат гла ви вър ху чи ни и те 
и при бо ри те, ся каш по ва ле ни от сил на дрям ка, и слу шат пум пала. Не е 
мо но тон ни ят звън на пум па ла оно ва, ко е то при ко ва ва вни ма ни е то, 
кол ко то ти ши на та, ко я то той по сочва. За ня кол ко ми ну ти ся каш не о чак-
ва но би ва пов диг на та за ве са и нах лу ва не що, ко е то из г леж да истин ско 
и не из беж но и ко е то са мо вре мен но мо же да бъ де прикри то с при каз ки 
и су е тене. Цяла та сце на е не о чак ва на и па ра док сал на, тя мо же да бъ де 
тъл ку ва на раз лич но спо ред наг ла си те (през сю же та, през ре жи сьор ско то 
ре ше ние), но си ла та ѝ е в то ва, че свър з ва фик ци о нал но то и ре ал ното. 
Всич ки по па дат ед нов ре мен но в об що вре ме, в дъл га па у за, в ко я то ос-
нов но то дейст вие ре зо ни ра ка то ехо: Че хо ви те ге рои слу шат, ак тьо ри те 
слу шат, зри те ли те слушат.

Не що по доб но е на ли це и в още ед но съ би тие от афи ша на таз го диш но то 
из да ние на „Вар нен ско ля то“, ко е то жан ро во се раз по ла га на про ти во-
по лож ния по люс – ня къ де меж ду пър фор ман са и ин ста ла ци я та. „Pure/
ReaImagination“ на Христи ян Ба ка лов съ що съ дър жа мно го те ат рал ни 
еле мен ти в се бе си, съ що пол з ва но ви тех но ло гии, но по раз ли чен на чин 
ка ра своя зри тел да осъз нае про ти ча не то на вре ме то – ка то умиш ле но 
го за ба вя и пре веж да в мно го ин тен зи вен по ток от дискрет ни, се тив ни 
пре жи вя вания. От пуб ли ка та на „Pure/ReaImagination“ се очак ва да бъ де 
ак тив на и па сив на ед нов ре менно. Актив на, за що то за раз ли ка от тра ди-
ци он ния те а тър тук тя не мо же просто да стои на ед но място и да гле да, 
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напро тив – тряб ва да се дви жи, да от к ликва. Пасив на, за що то ре ак ци и те 
ѝ са све де ни до пъл но под чи не ние и от да ва не – зри те лят тряб ва да се 
оста ви доб ро вол но пър во да бъ де во ден от де те, ко е то ще го на ка ра да 
напра ви стран ни не ща (ка то то ва да си сло жи шап ка с ви ся щи цвет ни лет-
ни и да тръг не с нея по ули ци те на Вар на), а след то ва тряб ва да раз ре ши 
се ти ва та му да бъ дат мак си мал но изо ли ра ни (слу шал ки с глас и му зи ка 
за уши те, цвет на лен та за очи те) и в то ва по лус ля по, по луг лу хо състо я ние 
да след ва ин ст рук ци и те на гла са в слу шал ки те и да се от да де на пъл но в 
ръ це те на не поз на ти, ко и то ще го до кос ват, ма ни пу ли рат и на соч ват как 
да се движи. Гово ря за „пуб ли ка“, но в та зи „имер сив на ин ста ла ция“ (по 
опре де ле ни е то на ней ни те ав то ри, от ан г лийск о то immerse – „по та пям 
се“) гра ни ца та меж ду „ак тьор“ и „зри тел“ се раз ми ва, ала все пак оста-
ва яс но кой е игра е щи ят и кой гле да щи ят (ма кар и със за бу ле ни очи). 
Запаз ва не то имен но на та зи гра ни ца в ней на та въз мож но най-флу ид на 
фор ма раз кри ва те ат рал ност та, за ло же на в „Pure/ReaImagination“, и ве че 
е без тол ко ва го ля мо зна че ние с кое опре де ле ние ще пред по че тем да 
го ети ке ти ра ме (пър фор манс, ин ста ла ция или пред став ле ние), сти га да 
от че тем сил но то при съст вие на те ат рал ни стра те гии в него.

Те са за ло же ни в из раз ни те сред ст ва: в просто та та на ма те ри а ли те, в 
игра та с двойст ве ност та и пред ста вя не то на ед но не що ед нов ре мен но 
ка то са мо то се бе си, но и ка то знак за друго. Гово рей ки за сво я та ра-
бо та вър ху ця ла та три ло гия „Еternia“, от ко я то „Pure/ReaImagination“ e 
са мо част, Христи ян Ба ка лов често се по зо ва ва на фи ло со фи я та на Ба рух 
Спи но за с не го вия при зив към от кри ва не то на веч ност та в про ти ча щия 
жи вот. В ин тер вю за сп. „Его ист“ той спо де ля пред Мар ти на Сте фа но ва: 
„За поч нах на пъл но вдъх новен. Исках та зи моя страст към Спи но за и то-
ва, ко е то той е дал на чо ве чест во то, по ня ка къв на чин да пре чу пя през 
се бе си и да дам своя при нос… Там при съст ва та зи не ве ро ят на исти на, че 
ня ма без с мър тие, има веч ност, а веч ност та е жи во тът, кой то ние жи ве-
ем все ки мо мент тук и сега. Този жи вот ни е да ден, за да усе тим, че сме 
част от та зи веч ност“5. А не що то, ко е то лич но за мен е вдъх но вя ва що, е 
не тол ко ва съ дър жа ни е то и сми съ лът на то ва вяр ва не, кол ко то на чи нът, 
по кой то Ба ка лов из би ра да го из ра зи и спо де ли в ра бо та та си. Той в из-
вестен сми съл е учуд ва що и не о чак ва но те ат рален. Насто я щи ят мо мент 
ка то вход към веч ност та е лайт мо тив, чи е то прос ле дя ва не връ ща мно го 

5 http://egoist.bg/hristiyan-bakalov-vechnostta-e-zhivotat-kojto-zhiveem-tuk-sega/ 
(пос лед но по се тен 10.10.2018).
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на зад в исто ри я та – при бу диз ма, при су физ ма, при мисти циз ма, при ня-
кои ере тич ни раз к ло не ния на христи ян ст вото. Преот крит от сво бод ния 
дух на 60-те и хи пи дви же ни е то, днес той се рад ва на под но ве на по пу-
ляр ност бла го да ре ние на нюейдж въл на та с всич ки те ѝ про яв ле ния ка то 
фи ло соф ска наг ла са (Алън Уотс, Ек харт То ле) или прак ти чески пра ви ла 
за жи ве е не (лайф стайл). По-го ре бях спо ме нал и че насто я щи ят мо мент, 
тук-и-сега е лайт мо тив и за съв ре мен ния те а тър, осо бе но в не го ви те 
не о а ван гар д ни про яв ле ния, тръг ва щи от Ар то, през Гро тов ски, Брук, 
Бар ба и тех ни те пос ле до ва тели. Преот кри ва не то на жи во та в насто я-
ще то е и фор ма на за щи тен ме ха ни зъм – за те а тъ ра ка то жи во из куст во 
то е на чин за от сто я ва не на ав то ном на те ри то рия, ко я то все по ве че се 
сви ва от раз раст ва не то на ме ди ите. Твър де често оба че то ва вкоп ч ва не в 
насто я ще то е тласка ло те а тъ ра да се об ръ ща враж деб но към не ща, ко и то 
са би ли схва ща ни ка то ти пич но те ат рал ни са мо и са мо за да мо же да се 
раз гра ни ча ва от дру ги те из куст ва и от все пог лъ ща щи те но ви ме дии: не 
же лае по ве че да под ра жа ва на жи во та и прик люч ва с прав до по до би е то, 
не же лае по ве че да раз каз ва и прик люч ва с на ра ти ва, не же лае по ве че 
да се се ми о ти зи ра и прик люч ва със сим во ли ка та, пос ла ни я та и твър ди-

„Pure/ReaImagination“ – идея и ре а ли за ция: Хр. Ба ка лов,  
МТФ „Варненско лято“ 2018
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те зна чения. Посте пен но сва ля от се бе си мно го не ща, ка то из лез ли от 
мо да дре хи – пи е са та със сю жет, изоб ра зи тел на та сце ногра фия, пер со-
на жи те и игра е не то на роли. Само о гол ва се до оно ва, ко е то за поч ва да 
схва ща ка то най-съ щест ве но то – про ти ча щия жи вот тук-и-сега – и се 
прев ръ ща в хе пъ нинг, в пър фор манс, в те а тър на сре да та, в про ме на да, 
в ак ция и т. н., все фор ми, ко и то от ри чат вся как во те ат рал ни че не. „Pure/
ReaImagination“ се ро дее до ня къ де с та зи ан ти те ат рал ност, но съх ра ня ва 
и ед на чисто те ат рал на наг ла са, ста ра кол ко то са мия те а тър и иде я та, че 
чрез сце на та и дейст ви е то мо гат да бъ дат изоб ра зе ни све тът и място-
то на чо ве ка в него. Само то заг ла вие, оста ве но на роч но на ан г лийски, 
съ дър жа те ат рал на двойст ве ност – pure оз на ча ва „чисто“, a сли ва не то в 
ед на непре во ди ма ду ма на real (истин ско) и imagination (въ об ра же ние) 
по соч ва тък мо оно ва, ко е то е в сър це то на те ат рал на та игра – съ би ра не то 
на ре ал но то и въ об ра жа е мото.

Ко га то се по то пиш в „Pure/ReaImagination“, най-сил но е са мо то пре жи вя-
ва не, ко е то е из к лю чи тел но ин ди ви ду ал но за все ки и труд но се опис ва 
с думи. Или най-мал ко то ду ми те се оказ ват пре ка ле но вял от пе ча тък 
на оно ва, ко е то се случ ва с теб, до ка то трае пред став ле ни ето. Мисли те 
се ус по ко я ват, тя ло то се съ буж да, го то во да пос рещ не и от к лик не на 
вся ко усе ща не. В уши те зву чи уна ся ща му зи ка, ко я то ус по ко я ва, без да 
прис пи ва; със за вър з ва не то на очи те соб ст ве но то тя ло ся каш ожи вя ва 
и най-дреб но то до кос ва не се прев ръ ща в елек т ри чество. След то ва ид-
ват цве то ве те – със за поч ва не то на дъл га та раз ход ка сред ко ри до ри от 
треп тя щи свет лин ни лъ чо ве, ся каш са мо то прост ран ст во сеявява, проб-
ляс ва, пул сира. Цвето ве те се сме нят и пре ли ват един в друг, ре ду ват се 
тъм ни и свет ли участъ ци, по я вя ват се чо веш ки си лу е ти, приб ли жа ват се, 
до кос ват те, из чезват. Ако „Pure/ReaImagination“ бе ше кла си ческа дра-
ма, тук ще ше да е кул ми на ци он но то действие. Това, ко е то се опит вам 
да раз ка жа, е пог ле дът „от вът ре“. Поглед на то от вън, всич ко из г леж да 
поч ти аб сур д но: във физ кул тур ния са лон на ед но учи ли ще6 ед ни най-
обик но ве но об ле че ни хо ра с вид на ра бот ни ци опип ват бав но ед ни 
дру ги хо ра със за вър за ни очи и за поч ват да ги во дят из меж ду ви ся щи 
от та ва на раз ноц вет ни ленти. Един ст ве но със ре до то че ност та на всич ки 
за ме се ни в не ле па та дей ност из да ва, че ве ро ят но са по тъ на ли в ня как ва 
па ра лел на ре ал ност, ала вър ху очи те на „зри те ли те“ ня ма скъ пост ру ва щи 
VR очи ла, а не що да леч по-сем п ло, ся каш сът во ре но на бър зо с под ръч-

6 Във Вар на „Pure/ReaImagination“ се ре а ли зи ра в СОУ „Кли мент Ох ридски“.
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ни ма те ри а ли: ко ри за яй ца с из ря за но дъ но и не що ка то фо лио, през 
ко е то да мо же да се гледа. Дълбо ка та илю зия на „Pure/ReaImagination“ 
е постиг на та по смай ва що нес ло жен на чин, с те ат рал на просто та на 
сред ст ва та: ня кол ко про жек то ра, дре бен рек ви зит и соб ст ве но ръч но 
из ра бо те ни костю ми, най-обик но ве ни ай по ди за слу ша не на му зи ка, 
ня кол ко обу че ни „ак тьо ри-из пъл ни те ли“ (или ако из пол з ва ме мо дер ния 
жар гон, „пър фор мъ ри“). И съ що ка то в те а тъ ра, всич ко в „Pure/ReaIm-
agination“ е ед нов ре мен но то ва, ко е то е, но и под сказ ва, вну ша ва не що 
до пъл ни телно. Пред став ле ни е то не же лае да се състои един ст ве но ка то 
сен за ци он но пре жи вя ва не, ко е то да по гъ де лич ка се ти ва та по доб но на 
зре ли щен филм или ма ги ческа за ла в лу на парка. То ата ку ва се ти ва та и 
се за игра ва с тях но то до ве рие и на ив ност, но се стре ми към не що, ко е то 
от каз ва да по со чи и на зо ве кон крет но; ко е то е ин ди ви ду ал но за все ки 
и за ви си от соб ст ве но то му въ об ра жение. Също как то кла си чески ят те-
ат ра лен зри тел, кой то, наб лю да вай ки сце на та, съ зер ца ва све та, та ка и 
зри те лят на „Pure/ReaImagination“, дви жей ки се сред шу мо ве, до кос ва-
ния и цве то ве, е по ка нен да съ зер ца ва се бе си. Да усе ти място то, ко е то 
за е ма, да по чув ст ва соб ст ве на та си дъл бо чи на, да се свър же с чо ве ка, 
кой то го во ди, и све та, кой то го об кръ жава.

ПРОМЕНИТЕ ПРЕЗ ФИЛТЪРА НА ФЕСТИВАЛА
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ТЕАТЪРЪТ НА НАСТОЯЩЕТО:  
ОТКРОЕНИ МОМЕНТИ ОТ ПРОГРАМАТА 

НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЕАТРАЛЕН 
ФЕСТИВАЛ „ВАРНЕНСКО ЛЯТО“ 2018

ЕЛЕНААНГЕЛОВА

Таз го диш но то из да ние на Меж ду на род ния те ат ра лен фести вал „Вар нен-
ско ля то“ да де мно жест во цен ни по во ди за раз миш ле ние вър ху раз но по-
соч ни те есте ти ки, в ко и то се про ме ня не са мо кла си ческа та те ат рал на та 
поста нов ка, но и все по-сил но раз гръ ща щи те се гра нич ни фор ми в сфе-
ра та на из пъл ни тел ски те из куства. Днес те а тъ рът има мно го ли ца и то ва 
бе от ра зе но и във фести вал на та програ ма – от го ля ма та сце на и из ця ло 
ба зи ра на та на текст поста нов ка („Ал бе на“, реж. Краси мир Спа сов), през 
меж дин ни те жан ро ве на гра ни ца та меж ду ак ция и те а тър („Щаст ли ви ят 
Бе кет“, реж. Марий Ро сен) до про ме на да и пер фор ма тив на ин ста ла ция 
(„PURE“, про ект на Христи ян Ба ка лов). Проме ни те, ко и то мо жем да от кро-
им, са ед нов ре мен но във все ки от де лен жанр, но и в ра бо та та на все ки 
от де лен ар тист. В та зи мно гоп ласто ва и посто ян но про ме ня ща се кар ти на 
има ед на тен ден ция, ко я то най-яр ко из пък ва на кон цеп ту ал но ни во, но 
имен но от там про из ли за це ле на со че на и устой чи ва про мя на на връз ка-
та с пуб ли ката. Театъ рът за я вя ва все по-ка те го рич ни те си на ме ре ния да 
нав ле зе в съв ре ме нен, ан га жи ращ ди а лог със зри те ля, на сър ча вай ки не-
го во то (съ)участие в те ат рал ния акт. От та зи нав ре мен на сме лост те а тъ рът 
пред при е ма все по-ак тив на и яс но ви ди ма по зи ция в пред ла га не то на 
ал тер на ти ва на ко мер си ал но то чрез мул ти жан ро ви про ек ти, пре си ча щи 
гра ни ци те на поз на ти те из раз ни сред ства. Събуж да се но ва, все по-на раст-
ва ща настой чи вост за жи ва сре ща с пуб ли ка та и във ли ча не то ѝ в насто я-
щия мо мент се прев ръ ща в един от ос нов ни те дви га те ли на про мя на та в 
те а тъ ра, ко я то въз дейст ва на всич ки не го ви ком по ненти.

Та зи под но ве на ми сия на те а тъ ра да вър не зри те ля в мо мен та „тук и 
се га“ пре диз вик ва ар тиста да из ле зе из вън рег ла мен ти ра но то сце нич-
но прост ран ст во. „PURE“ на Христи ян Ба ка лов за дейст ва ме ха низ ми те 
на под съз на тел но то чрез це ле на со чен, вни ма тел но струк ту ри ран ви зу-
ал но-се ти вен про цес, в кой то зри те лят (или по-ско ро участ ни кът) бук-
вал но се по тапя. Оттук про из ли за и жан ро во то опре де ле ние на т. нар. 
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immersive (по та пящ) те а тър, кой то ав то рът дър жи да бъ де раз гра ни чен 
от те а тъ ра на се ти вата. Оттук е до ня къ де въз мож но съ що да се прос ле-
ди ед на съ път ст ва ща по зи тив на про мя на в те а тъ ра, а имен но във все 
по-на раст ва ща та не об хо ди мост от точ на ар ти ку ла ция на жан ра, направ-
ле ни е то, есте ти ческа та по со ка. „PURE“ e пре ди всич ко от во рен про цес, 
а не зат во ре на ме то до ло гия за про ек ти ра не на кон цеп ци я та за веч ност 
по Спи но за пос ред ст вом опре де ле ни „пра ви ла“. Всеки път пер фор ма-
тив на та ин ста ла ция се из граж да и прест рук ту ри ра на но во със съв сем 
раз лич ни сред ст ва, хо ра и тра ек то рия на про ме на дата. Всъщ ност то ва е 
един посто ян но тран с фор ми ращ се проект. Едно пре жи вя ва не или по та-
пя не, ко е то все ки път и за все ки чо век е раз лич но, но ви на ги се офор мя 
сил ни ят при зив за пре жи вя ва не на насто я щия мо мент в не го ва та то тал-
ност; съ буж да не то на усе ща не за пре чист ва не и чисто та в за щи тен, но 
и от во рен свят на раз лич но то, дет ско то, кре а тив но то. „PURE“ е ед но от 
ли ца та на про мя на та в те а тъ ра, ко и то ра бо тят из ця ло за съз да ва не то на 
кон цеп ту ал но но ва връз ка със зри те ля, наб ля гай ки на ав тен тич ност та и 
искре ност та в та зи не пос ред ст ве на сре ща. В про ек та из пъл ни те ли те се 
прев ръ щат в ак тив ни па р т ньо ри на пуб ли ката. Те при съст ват осе за е мо 
ка то ор га ни за то ри на усе ща ни я та на участ ни ка и в край на смет ка се 
оказ ват во да чи те в пре жи вя ва не то на „по та пя щия“ те атър.

Про мя на та в естест во то на ра бо та та на из пъл ни те ля не ка то ин тер пре-
та тор, а имен но ка то ав тен ти чен па р т ньор на пуб ли ка та при съст ва по 
раз ли чен на чин и в друг ин тер дис цип ли на рен про ект, кой то съ що бе ше 
пред ста вен на таз го диш ния те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“. Това е 
„Щаст ли ви ят Бе кет“ с ре жи сьор Ма рий Росен. Този спек та къл от но во има 
свойст во то да се ви до из ме ня при вся ка сре ща с но ва пуб ли ка, по доб но 
на „PURE“. Този път то ва се случ ва пос ред ст вом ан ке ти, по пъл не ни пред-
ва ри тел но от зри те ли те и впле те ни на клю чо ви места в дра ма тур ги я та на 
пред став ле ни ето. Актри са та Ана Въл ча но ва ги из го ва ря чрез вер ба тим 
тех но ло гия, ка то слу ша тек сто ве те през слу шал ки на пред ва ри тел но под-
гот ве но уст ройст во и ги из го ва ря в съ щия мо мент, в кой то ги чува. Тази 
си ту а ция на „дос лов но“ пре да ва не на тек сто ве те при да ва ле ко ха о ти чен, 
аб сур дист ки ефект, пря ко ко рес пон ди ращ с ат мос фе ра та на „О, щаст ли-
ви дни!“. Нейни ят пер со наж Уа ни (пре и ме ну ва на та Уи ни от Бе ке то вия 
текст) е мак си мал но доб ли жен до кон крет на та си ту а ция на мо мен та „тук 
и се га“, спо де лен със зри те лите. Един от най-впе чат ля ва щи те при ме ри за 
пре на ся не на све та на пи е са та в насто я ща та дейст ви тел ност е епи зо дът, 

ПРОМЕНИТЕ ПРЕЗ ФИЛТЪРА НА ФЕСТИВАЛА
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в кой то ак т ри са та им про ви зи ра, до кос вай ки ве щи, пред ва ри тел но съб-
ра ни от зри те ли те пре ди пред став ле ни е то по при зив на сце нограф ка та 
Пе тя Бо ю ко ва и сло же ни в чер на чан та, ко я то ще ста не на Уани. Тук е 
мо мен тът да от бе ле жа и иро нич но то при съст вие на сце на та на все ки 
от поста но въч ния екип – ос вен ак т ри са та, Ма рий Ро сен (ре жи сьор), 
Пе тя Бо ю ко ва (сце нограф) и Кон стан тин Ти мо шен ко (ком по зи тор) съ що 
при съст ват в раз лич ни мо ду ли на игра – ту с па ра лел ни или до пъл ва щи 
глав но то дейст вия, ту за ед но в син х рон чрез пе сен, те ор га ни зи рат ед-
на иро нич на игра по Бекет. Без да се прев ръ ща в бу та фо рия, чрез фи ни 
еле мен ти в костю ма (напри мер дъл га та плю ше на опаш ка на Кон стан тин 
Ти мо шен ко) тех ни ят иро ни чен пог лед над „О, щаст ли ви дни!“ се пре-
на ся не у сет но и над съв ре мен ност та, ко я то оби та ваме. Преси ча не то 
на ре ал ност та с дра ма тур ги я та на Бе кет през пред мет ния и вер бал ния 
свят, как то и сме ло то за я вя ва не на всич ки участ ни ци от еки па, че пред-
став ле ни е то е от во рен про цес, са еле ган тен жест към съ е ди ня ва не на 
два та свя та – из пъл ни тел ския и зри тел ския, към спо де ля не то на ед на 
об ща Бе ке то во-аб сур дист ка си ту ация.

В то зи ред на мис ли два та про ек та – „PURE“ и „Щаст ли ви ят Бе кет“ – кол-
ко то и раз лич ни ка то из раз ни сред ст ва и те ма ти ка, имат об ща та чер та да 

„Щаст ли ви ят Бе кет“ – идея и ре жи су ра: М. Ро сен, Цен тър АЛОС, 2017

Еле на Ан ге лова. ТЕАТЪРЪТ НА НАСТОЯЩЕТО...
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насто я ват за искре ност при жи ва та сре ща със зри те ля, ма кар и чрез раз-
ли чен подход. По то зи на чин те обя вя ват те а тъ ра ка то от кри та те ри то рия 
за сре ща, ко я то има по тен ци а ла да про ме ни кон тек ста на об щопри е то то, 
да пре уста но ви рег ла мен ти ра ни те пра ви ла на игра та във връз ка та меж-
ду зри тел и из пъл ни тел, меж ду ре ци пи ент и дра ма тур ги чен ма те риал.

Днес вся ка про мя на в те а тъ ра е про цес, кой то во ди до но ви и но ви 
пре на реж да ния на поста но въч ни те струк ту ри, до пре ос мис ля не на 
кон цеп ци и те за ак тьор ска та игра и по ла га не на но ви ос но ви за връз-
ки с дра ма тур гич ния ма те ри ал и пуб ли ката. Едно от пред став ле ни я та, 
ко и то има ха си лен ус пех в рам ки те на фести ва ла, бе ше „Три сест ри“ от 
те а тъ ра в Но во си бирск с ре жи сьор Ти мо фей Ку лябин. Един раз мест ващ 
пласто ве те спек та къл с ино ва ти вен те ат ра лен език, осе за е мо про ме нящ 
за ко ни те на пред став ле ни ето. Благо да ре ние на пред ста вя не то му във вид 
на про жек ция мо же ха да се прос ле дят важ ни ню ан си в ак тьор ска та игра 
чрез близ кия план на ка ме рата. Монта жът съ що под по мог на по-лес но то 
раз би ра не на до ми ни ра щи те сце ни спря мо па ра лел ни те дейст вия (тъй 
ка то прост ран ст ва та в спек та къ ла бя ха ус лов ни и жи во тът на от дел ни-
те пер со на жи про ти ча ше ед нов ре мен но на сце на та). Интен зи те тът и 
вир ту оз ни те ак тьор ски из пъл не ния под чер та ва ха и да ва ха още по ве че 
си ла на ре жи сьор ско то ре ше ние за пре мах ва не то на вер бал ния език и 
оста вя не то един ст ве но на жесто ми мич ния език на глу хо не ми те ка то ос-
нов но сред ст во за об щу ва не и из ра зя ване. Множест во са мо мен ти те и 
си ту а ци и те, ко и то наг не тя ва ха спек та къ ла до кон цен т ри ра на те ат рал на 
ме та фо ра, ко я то пре на ся ця ла фи ло со фия, ат мос фе ра и усе ща не чрез 
наг лед просто действие. Като при ме ри мо га да из б роя сце на та с пум па-
ла, при ко я то всич ки участ ни ци до пи ра ха гла ви до ма са та, за да усе тят 
виб ра ци я та от вър те не то; ап ло дис мен ти те или ек с пре сив ни те мо мен ти 
на ко лек тив на ра дост и въз бу да, в ко и то, вместо да ръ коп ляскат, ак тьо-
ри те ак тив но раз пер ва ха и дви же ха дла ни над гла ви те си; сви ре не то на 
ци гул ка от и на глу хо неми… Списъ кът със за пом ня щи се, раз тър с ва щи 
със сво я та просто та и проз ре ние сце ни е на исти на дъ лъг, но вся ка от тях 
из ра зя ва ше по дъл бок и искрен на чин ос мис ля не на Че хо ва та дра ма тур-
гия ка то ед нов ре мен но про ти ча щи про ти во по лож ни про це си на щастие 
и на стра да ние, на стре меж и на от каз ва не, на не ус пех и на триумф.

То ва, ко е то об вър з ва „Три сест ри“ на ре жи сьо ра Ти мо фей Ку ля бин с 
те ма та за про мя на та на те а тъ ра днес, е мо же би, че той се прев ръ ща 
във все по-уни вер сал на чо веш ка история. Става все по-ко хе рен тен, все 
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по-кон кре тен в стре ме жа си да до кос не сър це ви на та на чо веш ко то в 
те ат рал на та ме та фо ра или жест. Смятам, че то ва твър де ние е ва лид но 
и за спек так ли те от бъл гар ска та се лек ция – „Тан цът Дел хи“ с ре жи сьор 
Га лин Сто ев и „Чам ко рия“ с ре жи сьор Явор Гър дев. В пър вия слу чай 
из к лю чи тел но слож на та в ком по зи ци он но от но ше ние дра ма тур гия на 
Иван Ви ри па ев при до би ва бла го да ре ние на поста нов ка та естест ве ност, 
непри ну де ност, ав тен тич ност, ко я то над граж да ри тъ ма на пред став ле-
ни е то до ек ста тич ност. „Тан цът Дел хи“ ни връ ща към из ка за но то по-го ре 
ка те го рич но на ме ре ние на те а тъ ра да нав ле зе в но ва, по-ди на мич на и 
съв ре мен на сре ща с пуб ли ката. Присъст ви е то на екран, кой то про ек ти ра 
в бли зък план ли ца та на ак тьо ри те в раз лич на от сце нич на та сре да (те 
игра ят в обо со бе но то прост ран ст во на т. нар. green screen, зе лен екран), 
е сме ло и лю бо пит но поста но въч но ре ше ние, ко е то мон ти ра игра та на 
ак тьо ри те по два ко рен но раз лич ни на чина. От ед на стра на, те игра ят и 
при съст ват в ус лов ност та на тра ди ци он ния те ат ра лен ре жим, но от дру га, 
уго ле мя ва не то на ли це то през екра на и раз по ла га не то на две си мул тан но 
про ти ча щи ре ал ности на сце на та про ме ня из ос но ви връз ка та на зри те ля 
с пред став ле ни е то – тя ста ва ди на мич на, непред ска зу е ма, пред по ла га 
мно го по-ак тив но във ли ча не в све та на пред став ле ни ето. Чрез екра на 

„Три сест ри“ – А. П. Че хов, реж. Т. Ку ля бин, Те а тър „Крас ний фа кел“ –  
Но во си бирск, 2015/16
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се под чер та ват клю чо ви за дра ма тур ги я та мо мен ти, но съ що та ка през 
не го се из го ва ря и един па ра ле лен жи вот на ак тьо ри те, ко и то наб лю да ват 
дейст ви е то меж ду сво и те по я ви на сце ната. Режи сьо рът Га лин Сто ев из-
с лед ва ди на ми ки те на чо веш ко то по един кол ко то не у се тен и еле ган тен, 
тол ко ва и то чен раз рез на дра ма тур ги я та на Ви ри паев.

Във вто рия слу чай „Чам ко рия“ е от но во пре жи вя ва не имен но през 
чо веш ко то на све та, пост ро ен от Ми лен Русков, в кой то чрез мал ки де-
тай ли и зна ци, с един „ма лък“ чо век на сце на та е раз ка за на го ля ма та 
исто ри ческа дейст ви тел ност. Не е без зна че ние и фак тът, че в кон тек ста 
на на раст ва ща склон ност към не о на ци о на ли зъм в бъл гар ско то об щест во 
ре жи сьо рът Явор Гър дев е съ у мял да пред па зи пред став ле ни е то, из ця ло 
раз ви ва що те ма та за иден тич ност та ни ка то исто рия и ман та ли тет, от 
ук ло на по иде а ли за ция на ми на ло то. В не го ва та ин тер пре та ция „Чам-
ко рия“ е бъл гар ски, но съ що та ка и уни вер са лен свят, в кой то бае Сла ве 
(За ха ри Ба ха ров) е но си тел на ед на ди рек т но раз поз на ва е ма чо веш ка 
мъд рост. През кон крет ни те исто рии, ко и то раз каз ва, про ли ча ва ут вър-
ж да ва не на жи во та в не го во то раз но об ра зие, пре на реж да ния и не съ-
от вет ствия. Исто ри ческо то е пре да де но не са мо чрез дра ма тур гич но то 
съ дър жа ние, но и през дискрет но ин тегри ра ни те в тя ло то на спек та къ ла 
де тай ли ка то костюм, ин то на ция, пред ме ти. „Чам ко рия“ е це нен и не об-
хо дим те ат ра лен спек та къл, кой то сре ща па мет та с насто я ще то, чо ве ка с 
исто ри я та по прост на чин, без да бъ де сем пъл; по пъ тя на спо де ля не то 
на уни вер сал ност та на чо веш кия опит.

В зак лю че ние мо га са мо да обоб щя, че мно го то ли ца на те а тъ ра днес 
имат свойст во то да се про ме нят към по-плът но при съст вие в насто я ще то, 
ка то все ки ар тист след ва та зи тен ден ция спо ред своя ри тъм и спо ред 
спе ци фи ка та на жан ра, в кой то ра боти.

Меж ду на род ни ят те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ е сво е об ра зен 
лак мус, кой то прос ле дя ва те зи про це си и при един по-за дъл бо чен пог-
лед през фести вал на та програ ма би ха мог ли да се прос ле дят по-важ ни те 
про ме ни в те а тъ ра и да се под чер та ят как то тен ден ции в не го во то раз ви-
тие в Бъл га рия, та ка и про ме ни те, ко и то от дел ни ар тисти пред при е мат 
в сво и те тър сения. Макар и спо ме на ти те от мен спек так ли да леч да не 
из чер п ват тен ден ци и те в те ат рал ния пей заж, те оста ват ка то ярък, ва жен 
от пе ча тък за ино ва ция в те ат рал ния език; ка то съ би тие и про мя на, след 
ко и то със си гур ност ще има след ващи.

ПРОМЕНИТЕ ПРЕЗ ФИЛТЪРА НА ФЕСТИВАЛА
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ДИНАМИКАТА НА ВРЕМЕТО В ПРЕСЕЧНАТА 
ТОЧКА МЕЖДУ КУЛТУРНИ ПОЛИТИКИ И 

ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОЦЕСИ В КОНТЕКСТА НА 
ПРОГРАМАТА НА МТФ „ВАРНЕНСКО ЛЯТО“ 2018

ИЛКОГАНЕВ

Пред ста ве те си, че се га вли за те в те а търа. Плати ли сте скъп би лет, за да 
мо же да сте по-бли зо до сце на та, за да има те по-доб ра ви ди мост, за да 
бъ де те по-бли зо до лю би ми те си ар тисти, за да по тъ не те по-дъл бо ко в 
ця ла та ат мос фера. Вгле дай те се в сце ногра фи ята! От сце на та ни прес-
ре ща ня как во ви зу ал но ре ше ние на спек та къла. Изпол з ва ни са опре-
де ле ни ма те ри а ли, ме бе ли изоб ра зя ват ня ка къв ин те ри ор; или има ме 
аб ст рак т на кон фи гу ра ция, съ че та ние меж ду сти ло ве, цве то ве и форми. 
На сце на та из ли зат ак тьори. Обле че ни са съв ре менно. Езикът, кой то 
го во рят, е съв ре ме нен; мо же да бъ де раз поз нат на ули ца та, в ежед не-
ви е то, сред мла ди те хора. Те го во рят та ка, как то го во ри те вие във ва шия 
дом, се мейст во, офис, сред при я те ли те си. Можем ли да ре гист ри ра ме 
то ва ка то актуален те атър?

***

Те а тъ рът по све та ре а ги ра приб ли зи тел но точ но и срав ни тел но бър зо на 
про ме ня щия се око ло нас живот. Не мо жем да раз съж да ва ме за не го ва та 
ме та мор фо за, без да си да ва ме смет ка за пов ра та на вре ме то, за пре ход-
ност та на са мо то сце нич но из куст во, за ка так лиз ми те в со ци ал ния свят, 
а и в лич ни те ни жи во ти. В Бъл га рия те а тъ рът се про ме ня бав но и то ва 
те че ние се вли яе от мно жест во по ли ти чески и со ци о кул тур ни фак тори. 
Както лип са та, та ка и на ли чи е то на кул тур на по ли ти ка непре къс на то 
вли я ят на естест ве но то му раз витие.

Ако си при пом ним сбор ни ка с док ла ди от те о ре тич на та диску сия в рам-
ки те на меж ду на род ния те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ от 1999 г., 
ко и то ана ли зи рат те ат рал на та прак ти ка в края на 90-те, ще уста но вим 
на ли чи е то на во де щи те ми и проб ле ми – ка то по я ва та на ка те го ри я та 
„ал тер на ти вен те а тър“ в те ат рал ния език на про фе си о на листи те, как то и 
на бо ля ло то по ня тие „те ат рал на ре фор ма“. В своя док лад проф. Ни ко лай 
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Йор да нов каз ва: „Те ат рал на та прак ти ка през 90-те бе ше до ми ни ра на от 
ко но та ци и те на то ва по ня тие – в тях на та ин тер фе рен ция оба че посте-
пен но се раз ми ха гра ни ци те меж ду конвенционално и алтернативно; 
меж ду традиционно и авангардно“1. Разго во рът за не об хо ди мост та 
от ре фор ма на те ат рал на та систе ма не е прик лю чил, про дъл жа ва и до 
днес, тъй ка то ре ал но тя обус ла вя и есте ти ческо то раз ви тие на бъл гар-
ския те атър.

До ка то те ат рал на та ре фор ма за ни ма ва сек то ра през 90-те, а и в след-
ва що то де се ти ле тие пре диз вик ва се ри оз ни диску сии, ост ри ре ак ции и 
во ди след се бе си зна чи ми пос лед ст вия, то в пос лед ни те ня кол ко го ди ни 
по ня ти е то ня как офан зив но е из месте но от тер ми на „ме то ди ка“. Финан-
со во-сче то вод ни ят пра вил ник за опре де ля не на сред ст ва та въз ос но ва 
на За ко на за закри ла и раз ви тие на кул ту ра та на дър жав ни те кул тур ни 
ин сти ту ти, ко и то осъ щест вя ват дей ност в об ласт та на сце нич ни те из куст-
ва, взе пре вес над иде я та за как во то и да би ло ре фор ми ра не в те ат ри те, 
а твор ци те, опре де ля щи доско ро тен ден ци и те за раз ви ти е то на бъл гар-
ска та сце на, ка то че ли са от стъ пи ли пра ва и по зи ции пред фи нан систи, 
юристи и те ат рал ни ме ни джъри. Напре же ни е то, ко е то по ро ди пре ко мер-
на та упот ре ба на тер ми на методика, пре диз ви ка и ня кол ко ин те рес ни 
слу чая, ко и то опре де ле но зас лу жа ват на ше то вни ма ние, зас лу жа ват да 
бъ дат ана ли зи ра ни, про у че ни и раз г ле да ни де тайлно. Така на ре че на та 
„систе ма“, ко я то под чи ня ва дър жав ни те те ат ри на един общ прин цип, 
до ве де до под ред ба та на не о би чай ни па ра док си. В лип са та на ре а лен 
те ат ра лен па зар Ми нистер ст во то на кул ту ра та съз на тел но или не ор га-
ни зи ра един същ ностен и ув ле ка те лен състе за те лен прин цип, в кой то 
всич ки те ат ри са поста ве ни в об ща прогре сия под фор ма та на таб ли ца, 
ко я то из веж да във во де щи по зи ции оне зи от тях, ко и то пе че лят доб ре, 
спря мо те зи, ко и то са на за губа. По то зи на чин те ат ри те за поч ват са ми 
да из граж дат ху до жест ве ни и есте ти чески кри те рии по меж ду си и да 
са мо опре де лят не яс ни пра ви ла в про веж да не то на пе че лив ши стра те-
гии, ог леж дай ки се и срав ня вай ки се със сво и те кон ку ренти. На прак-
ти ка при вид на та лип са на кул тур на по ли ти ка, ко я то дър жа ва та тряб ва 
да упраж ня ва на те ри то ри я та на сво и те соб ст ве ни ин сти ту ти, се оказ ва 
на лич на и мно го яс но очер тана. Водещ е он зи те а тър, кой то в края на 
го ди на та раз по ла га с най-го лям фи нан сов пре хо ден остатък. Същи ят 

1 Йор да нов, Н. Как да мис лим за те ат рал на та прак ти ка на 90-те. – В: Те ат рал-
на та прак ти ка в края на 90-те, С., 1999, 140.
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то зи те а тър в ли це то на не го вия ме ни джър по лу ча ва пуб лич на награ да 
от Ми нистер ст во то на кул ту ра та за ви со ки пости же ния в об ласт та на 
те ат рал ния ме ни дж мънт и твор ческа та дей ност. През из ми на ла та 2018 
го ди на с та ко ва от ли чие бе ше награ ден Те а тър 199. По вся ка ве ро ят ност 
ус пе хът му се дъл жи на пос ле до ва тел на стра те гия, ко я то то ва те ат рал но 
яд ро под дър жа през го ди ните.

В след ва щи те ня кол ко ре да ще раз г ле дам ня кои от ак цен ти те в програ-
ма та на меж ду на род ния те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“, ко и то 
по ед на или дру га при чи на, ма кар и пла хо, са всъщ ност но си те ли те на 
про мя на та в бъл гар ския те атър.

В края на ка лен дар на та 2017 г. имен но в Те а тър 199 се по я ви един от 
спек так ли те, кой то не съм не но мо жем да опре де лим ка то съ би тие – 
„Чам ко рия“, с ав тор Ми лен Русков, ре жи сьор Явор Гър дев и с участи е то 
на За ха ри Ба харов. Актьо рът бе ше от ли чен с всич ки въз мож ни на ци о-
нал ни награ ди, сред ко и то ИКАР 2018 за во де ща мъж ка ро ля, „Аске ер“ 
2018 за съ ща та ка те го рия, как то и с награ да та на Сто лич на об щи на за 
яр ки пости же ния в об ласт та на кул ту рата. Спек та къ лът опре де ле но се 

„Чам ко рия“ по М. Русков, адап та ция и ре жи су ра: Я. Гър дев, Те а тър 199, 
2017/18
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рад ва на огро мен брой зри те ли как то в мал кия са лон на те а тъ ра, та ка 
и по тур не та, ко га то пуб ли ка та дости га до ня кол ко хи ля ди зри те ли за 
ве чер. „Чам ко рия“ бе ше и един от ак цен ти те в таз го диш на та програ ма 
на меж ду на род ния те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“, а зри те ли те 
бук вал но пре пъл ни ха са ло на на ос нов на та сце на на Дра ма тич ния те а тър 
„Сто ян Бъч ва ров“ в две те по ред ни ве че ри, в ко и то бе ше пред ставен.

Ана ло ги чен бе ше и ин те ре сът към дру гия спек та къл-съ би тие „Тан цът 
Дел хи“, кой то, от своя стра на, зас лу жи по чет но място в го диш на та ан-
ке та на „Ли те ра ту рен вест ник“, опре де лен ка то зна чи мо пости же ние с 
гла со ве те на во де щи те ат ро ве ди и те ат рал ни из с ле до ва тели.

И в два та при ме ра мо жем да от кро им един ин те ре сен па ра докс, спо ред 
кой то ед ни по-ско ро ка мер ни фор ми, пред по ла га щи по-лич но спо де ля не 
с пуб ли ка та, по-зат во ре но и ин тим но из жи вя ва не, всъщ ност се под на сят 
на зри те ля ка то ши ро ко  достъп ни те ат рал ни про дук ции и съ щев ре мен-
но се адап ти рат към го ле ми са ло ни, за ли, фести вал ни цен т ро ве и др. 
с цел дости га не то до по-ши ро ка ау ди тория. За съ жа ле ние, ця ла та та зи 
ме ни джър ска стра те гия не на вся ка це на об с луж ва но ви твор чески 
тър се ния и не ста ва въпрос за пох ва ти, ко и то до о бо га тя ват ав то ро ва та 
идея и ре жи сьор ска та кон цеп ция, а по-ско ро от го ва рят на пра ви ла та и 
ме то ди ки те, с ко и то днеш ни ят те а тър у нас е при ну ден да се съ об рази.

Как во се случ ва с бъл гар ска та дра ма тургия? Въпро сът от но во е ак ту а-
лен, въл ну ва те ат рал ни те прак ти ци и те о ре ти ци, а ре ше ни е то му ня как 
се от да ле ча ва от дейст ви тел ността.

В програ ма та на таз го диш но то из да ние на „Вар нен ско ля то“ в мо ду ла 
„Бъл гар ска се лек ция“ бя ха вклю че ни три заг ла вия с бъл гар ска дра ма-
тур гия. В из ми на ла та 2017 г. пред ста вя не то на бъл гар ски тек сто ве под 
как ва то и да е фор ма на пъл но от съст ва в програ мата. През 2016 г. бъл гар-
ска та дра ма тур гия е пред ста ве на от две заг ла вия в ос нов на та програ ма 
(мо дул „Бъл гар ска се лек ция“), съ що та ка при съст ват два до ку мен тал ни 
спек та къ ла от бъл гар ски ав то ри, по каз на ате ли е то на ТР „Сфу ма то“ по 
тесто ве на Й. Ра дич ков, как то и един сту ден т ски спек та къл по бъл гар-
ски тек стове. Все по ве че се за дъл бо ча ва проб ле мът със съз да ва не то 
на ка чест ве ни спек так ли по бъл гар ски тек сто ве, ко и то да от го ва рят на 
нуж ди те на фести вал на та програ ма и да мо гат да бъ дат пред ста ви тел ни 
за чуж дест ран ни те се лек ци о не ри и гости на фести вала.

ПРОМЕНИТЕ ПРЕЗ ФИЛТЪРА НА ФЕСТИВАЛА
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В точ ка 5.2. от Ме то ди ка та на Ми нистер ст во то за раз пре де ля не то на 
сред ст ва та е по со че но, че 10 000 ле ва по лу ча ват всич ки дър жав ни те ат-
ри, ко и то ре а ли зи рат за пър ви път но во бъл гар ско „ори ги нал но ав тор ско 
му зи кал но-сце нич но и дра ма тур гич но про из ве де ние“. Реди ца из вън сто-
лич ни те ат ри, ко и то са в ло шо фи нан со во състо я ние, при бяг ват до та зи 
под кре па, но ле ко при бър за но и често не об мис ле но, по ра ди ко е то и не 
ус пя ват да съз да дат про дукт с ви со ка ху до жест ве на стой ност. Въпре ки 
то зи фи нан сов сти мул, с кой то ме то ди ка та на прак ти ка по ощ ря ва всич-
ки, пи ше щи тек сто ве за те а тър, без да се изиск ват опре де ле но ка чест во, 
вид, жанр, ре зул тат, всъщ ност се оказ ва, че през пос лед ни те го ди ни 
бъл гар ска та дра ма тур гия е ка то че ли от съст ва ща ве ли чи на, ко леб ли ва 
и не за ся га ак ту ал ни проб ле ми, те ми и въпро си, с ко и то да прив ле че 
вни ма ни е то към се бе си.

В две по ред ни го ди ни награ ди те на Съ ю за на ар тисти те не из лъч ват 
но ми на ции в ка те го ри я та „Дра ма тур ги чен текст“ по ра ди лип са та на 
доста тъч но гла со ве, чрез ко и то Гил ди я та на те ат ро ве ди те, дра ма тур зи те 
и те ат рал ни те кри ти ци от ли ча ва пости же ни я та в та зи об ласт. В те ку щия 
ре пер то ар на во де ща та те ат рал на сце на в стра на та, а имен но На род ният 
те а тър, пра ви впе чат ле ние, че при на ли чи е то на око ло 50 заг ла вия, ко и то 
се програ ми рат на три сце ни, 11 от тях са по бъл гар ски тек сто ве, ко е то 
се рав ня ва на око ло 20–25% от ре пер то а ра. В те а тъ ра – пър ве нец по 
фи нан со ви по ка за те ли – Те а тър 199, бих ме мог ли да из б ро им око ло 12 
пред став ле ния по бъл гар ски тек сто ве от на лич ни те бли зо 40 заг ла вия, 
ко и то се програ ми рат на ед на-един ст ве на сце на, ко е то състав ля ва око-
ло 25–30% за кон крет ния ре пер тоар. Ако при е мем за пред ста ви тел на 
из вад ка та зи ин фор ма ция, то бих ме мог ли да кал ку ли ра ме, че съ от но-
ше ни е то на бъл гар ски тек сто ве спря мо све тов на дра ма тур гия е ед но 
към три за стра ната.

Не би тряб ва ло лес но да се съг ла ся ва ме с мне ни е то, че на бъл гар ска та 
дра ма тур гия се гле да с през ре ние или със сниз хож де ние, ко е то во ди 
до лип са та на мо ти ва ция у ав то ри те да пишат. Разум но е да по тър сим 
при чи ни те в дъл бо чи на, да от кри ем от как во се по раж да лип са та на 
изоб ре та тел ност, на сме ли и яр ки ре ше ния, идеи, си ту а ции, на про во-
ка тив ни об ра зи, на нов дра ма тур ги чен език и т. н. Все още бъл гар ски-
ят дра ма тург в зна чи тел на сте пен ся каш от каз ва да ра бо ти в пол за на 
ре жи сьо ра и на твор ческия екип, да вле зе в съ у частие с твор ци те, да 
пи ше в тан дем, за да допри не се мак си мал но за об що то, за це лост та на 
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бъ де щия сце ни чен про дукт. Изклю че ни я та, ко и то са се по я ви ли в пос-
лед ни те го ди ни, са нет рай ни, лип с ва устой чи вост и пос ле до ва тел ност, а 
съ що та ка и раз витие. Добре поз на ти те тан де ми режисьор–драматург 
не ус пя ват да раз ви ят пър во на чал ния тла сък, с кой то обик но ве но да ват 
за яв ка в кул тур ния жи вот, а от там се по раж да и от лив на ин те рес към 
по доб ни ко ла бо рации.

„Ние про дъл жа ва ме да жи ве ем в то ва пост ка таст ро фич но, съ що и пост-
трав ма тич но състо я ние, ко е то е осо бе но ва лид но за на ша та дра ма тур-
гия – или как то и да на ри ча ме то ва съз да ва не на тек сто ве за те а тър“, 
твър ди проф. Ро мео По пи ли ев в „Тра ек то ри и те на род но то и чуж до то 
в бъл гар ския те а тър“2. И дейст ви тел но, усе ща не то за пре пов та ря не на 
поз на то то и за за цик ля не поста вя ед ни осо бе ни гра ни ци не са мо у пи-
ше щи те, но и у въз при е ма щи те тек сто ве за те а тър. В пос лед но вре ме 
ста ва ме сви де те ли на пре об ла да ва що то дра ма ти зи ра не на бъл гар ски 
тек сто ве за смет ка на съз да ва не то на но ви пи еси. Такъв е слу ча ят и със 

2 По пи ли ев, Р. Тра ек то ри и те на род но то и чуж до то в бъл гар ския те атър. Плано-
ва за да ча към Сек тор „Те а тър“, Ин сти тут за из с лед ва не на из куст ва та, БАН, 
2015–2018, 164.

„Тан цът Дел хи“ – Ив. Ви ри па ев, реж. Г. Сто ев, На ро ден те а тър, 2017/18
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спо ме на тия по-го ре спек та къл „Чам ко рия“. Авто рът на ро ма на пра ви сце-
нич ния ва ри ант за ед но с ре жи сьо ра и ак тьо ра, ка то на то ва три е дин ст во 
до ня къ де се дъл жи и ус пе хът на пред став ле нието.

Ди на ми ка та на слож на та те ат рал на си ту а ция у нас все пак ус пя ва да 
пред ло жи на зри те ля ня кои ин те рес ни, поч ти на слу ча ен прин цип ро ди-
ли се ек с пе ри мен ти, ко и то са достой ни за вни мание. Такъв е при ме рът 
със спек та къ ла на ре жи сьо ра Ма рий Ро сен „Щаст ли ви ят Бе кет“. Екипът 
е вдъх но вен от пи е са та на Са мю ъл Бе кет „О, щаст ли ви дни“, но в пред-
став ле ни е то се из пол з ват са мо ня кол ко ци та та от нея. Основ на та част от 
тек ста е на пи са на от зри те ли те, ко и то по пъл ват пред ва ри тел но ан ке ти, а 
от го во ри те им слу жат за дра ма тур ги чен текст. Спек та къ лът бе ше пред-
ста вен в три по ред ни ве че ри в рам ки те на фести ва ла „Вар нен ско ля то“, 
а не го ва та изоб ре та тел ност, сме лост та му да из ле зе из вън на ра ти ва и 
си ту и ра не то му из вън тра ди ци он на та те ат рал на за ла пов ли я ха сил но 
и на чуж дест ран ни те гости. „Щаст ли ви ят Бе кет“ се пре вър на в ед но от 
най-об съж да ни те пред став ле ния от бъл гар ска та програма.

В тър се не то на но ви фор ми, не просто на нов те ат ра лен език, а на но ва те-
ат рал на ус лов ност, на съ че та ни е то меж ду град ска сре да, цве то ве, зву ци, 
се ти ва и про во ка ция към емо ци и те, се по я ви и ин ста ла ци я та на Христи ян 
Ба ка лов „Pure“. На пръв пог лед та зи про я ва да ва за яв ка за лип са на дра-
ма тур гия, до ри по един сво е об ра зен на чин обез с мис ля всич ки поз на ти 
спо со би да се от на ся ме към нея ка то към те ат ра лен акт. Но още в пър ви те 
ми ну ти за наст рой ка на участ ни ци те, при пър во на чал но то поста вя не на 
слу шал ки те, от ко и то мал ко по-къс но за поч ва да го во ри глас, кой то да ни 
направ ля ва в хо да на случ ва не то, ние се от каз ва ме на пъл но доб ро вол но 
от вся как во съпро тив ле ние и за поч ва ме да нав ли за ме в не о би чай но то 
прик лю че ние, ко е то ни да ва въз мож ност да от кри ем ар тистич ния си 
по тен ци ал чрез кон так та с но ви и раз лич ни хо ра – ар тисти, ама тьо ри, 
мла ди и по-въз растни. Отно во в три пос ле до ва тел ни дни в рам ки те на 
фести ва ла участ ни ци те в ин ста ла ци я та ка то че ли се сля ха с град ска та 
сре да, те ат ра ли зи ра ха есте ти ка та на ежед не ви е то, без да те ат рал ни чат 
из лиш но. „Pure“ се ока за и след ва щи ят, не из ця ло бъл гар ски про ект, 
кой то прив ле че вни ма ни е то на гости те на фо рума.

Тряб ва да си да ва ме смет ка, че ре ал ни те съ би тия, те зи, ко и то оста вят 
яр ка сле да, ко и то про ме нят све то у се ща не то, пра ви ла та на те ат рал но то, 
ко и то нав ли зат в пей за жа, но сей ки но во то, дру го то, раз лич но то, всъщ-
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ност се бро ят на пръсти. Те са ряд кост, цен ност и са нет райни. На ба за та на 
го ре из ло же но то бих ме мог ли да обоб щим, че те а тъ рът днес се про ме ня, 
но за паз ва сво я та крех кост, за паз ва стра ха от непри е ма не то, за паз ва и 
ед на своя уни кал на рет роград ност, с ко я то го ди ни на ред от каз ва да се 
раз дели. Причи ни те най-лес но ще от кри ем в лип са та на доста тъч но то 
фи нан си ра не, как то и на не докрай рег ла мен ти ра на та състе за тел на по-
ли ти ка меж ду те ат рал ни те ин сти ту ти, но е важ но да обър нем вни ма ние 
и на об ра зо ва ни е то, на лич на та мо ти ва ция на са ми те твор ци, как то и на 
наг ла си те на пуб ли ките.

Пуб ли ки те са от ра же ние на об щест во то и на наг ла си те в него. Техния 
ин те рес мо жем да съ поста вим с ин те ре са на все ки един пот ре бител. 
Днес спо кой но мо жем да опре де лим те а тъ ра ка то пот ре би телски. 
Потреб ности те на пуб ли ки те са да участ ват, да съпре жи ве ят, да бъ дат 
из не на да ни, про во ки ра ни, да бъ дат за бав ля ва ни, но и на у че ни, да бъ дат 
удов лет во ре ни, да бъ дат и съ ав тори.

ПРОМЕНИТЕ ПРЕЗ ФИЛТЪРА НА ФЕСТИВАЛА
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РЕЖИСЬОРЪТ И ПРОМЕНИТЕ В ТЕАТЪРА ДНЕС

КАМЕЛИЯНИКОЛОВА

Те а тъ рът през пос лед ни те две де се ти ле тия пре жи вя ва мно го и раз лич-
ни про ме ни и тран с фор мации. Сред най-важ ни те при чи ни за тях са две 
опре де ля щи кри зи – кри за та на устой чи ва та лич ност на и кул тур на иден-
тич ност в съв ре мен ния гло ба лен и ме ди а ли зи ран свят, как то и кри за та 
на истин ско то, на ав тен тич но то, пре диз ви ка на от мощ но то нав ли за не на 
ди ги тал ни те тех но ло гии и про из веж да ни те от тях си му ла ции на ре ал ност 
и ре ал ни пре жи вя вания. Голя ма част от те зи про ме ни и тран с фор ма ции 
са свър за ни с ре жи сьо ра, чий то про фил на пос ле дък все по ве че от кри-
ва ме от въд мо дер ния и пост мо дер ния му образ.

Ето за що в то зи текст аз бих иска ла да ана ли зи рам място то и ро ля та на 
ре жи сьо ра в съз да ва не то на те ат рал но то съ би тие днес, в на ча ло то на 
21. век – или ка за но с дру ги ду ми – след „злат ния век“ на ре жи сьо ра 
(мо дер ния те а тър от 1870-те до 1960-те) и след не го вия хе до нисти чен 
пе ри од на пост мо дер ни де кон ст рук ции и игра с от лом ки и ци та ти през 
70-те, 80-те и 90-те го ди ни на ми на лия век. Това оз на ча ва да ко мен ти ра ме 
фун к ци и те на ре жи сьо ра в твор ческия про цес и в те ат рал ния екип през 
пос лед ни те две де се ти ле тия, ка то раз г ле да ме про ме ни те и тран с фор-
ма ци и те в тях спря мо „кла си чески те“ пред ста ви за не го ва та по зи ция в 
из граж да не то на спек та къ ла и в те ат рал на та йе рархия.

Пре ди всич ко тряб ва да при пом ним, че в съв ре мен на та сце нич на 
прак ти ка фун к ци и те на ре жи сьо ра мо гат да бъ дат прос ле де ни в мно го 
ши ро кия спек тър от тра ди ци он ния кон цеп ту а лен съз да тел на спек та-
къ ла до фа си ли та то ра на ра бо та та в екип и рав ностой ния участ ник в 
ко ла бо ра тив ния (devised) процес. Тук ще се спра на ак ту ал ни те про ме ни 
и тран с фор ма ции в те зи не го ви фун к ции по от но ше ние на три опре де ля-
щи еле мен та на те ат рал но то съ би тие ка то ця ло: дра ма тур гич ния текст, 
твор ческия екип и пуб ли ката.

В сво я та ве че око ло сто и пет де сет го диш на исто рия – от по я ва та си през 
вто ра та по ло ви на на 19. в. до днес, ре жи сьо рът в ев ро пейския те а тър 
пре жи вя ва бур но и ди на мич но, а бих ме мог ли да ка жем и рес пек ти ра-
що раз витие. Това е вре ме на ця лост но об но вя ва не на те ат рал ния език, 
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на ма ни фести и есте ти чески ре во лю ции, на не ве ро ят но раз ши ря ва не 
на спек тъ ра от сце нич ни фор ми, поста но въч ни под хо ди и ре цеп тив ни 
стра те гии, ка та ли зи ра ни от не го вия стре меж да из ра зи се бе си чрез пред-
став ле ни ето. Нала га не то на ре жи сьо ра ка то во дещ и до ри ед но ли чен 
съз да тел на спек та къ ла1, ут вър ж да ва не то на не го во то авторство ста ва 
как то ед на от опре де ля щи те ха рак те ристи ки на те а тъ ра на ми на лия век 
и по-спе ци ал но на пър ви те му се дем де се ти ле тия, та ка и сре до то чие на 
съпро ти ви, де ба ти и тран с фор ма ции2. Имен но ут вър де ни ят ста тут на 
ре жи сьо ра ка то автор на сце нич на та поста нов ка го прев ръ ща в те ат-
рал на та фи гу ра, ко я то е най-ди рек т но из пра ве на пред пре диз ви ка тел-
ст ва та на две те спо ме на ти кри зи – кри за та на устой чи ва та иден тич ност 
и кри за та на „истин ско то“ и на на чи на, по кой то го пре жи вя ва ме днес.

Кри за та на иден тич ност та и кри за та на „истин ско то“ за ся гат ре жи сьо ра 
в ня кол ко същ ност ни ас пек та на не го ва та твор ческа по зиция. Базис ни те 
1 Виж по-под роб но: Ни ко ло ва, Ка ме лия. Българ ски ят ре жи сьор ка то хро но ло-

гия. – В: Бе ле зи от ни щото. Статии и есе та за те а търа. София: Геа 2000, 1998.
2 Виж напри мер Billington, Michael. Foreword. – In: Contemporary European 

Theatre Directors. Routledge, 2010, p. хvi.

„Хе да Габ лер“ – Х. Иб сен, адап та ция: П. Мар бър, реж. Иво ван Хо ве,  
На ци о на лен те а тър – Лон дон, 2017
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сред тях са имен но те зи, ко и то ще раз г ле да ме: режисьорътидраматур-
гичнияттекст; режисьорътиекипътнаспектакъла и режисьорът
ипубликата.

В своя кла си чески (как то го на ри ча Пат рис Па вис3) пе ри од – от 70-те 
го ди ни на 19. век до сре да та на 50-те го ди ни на 20. век – те ат рал ни ят 
ре жи сьор и дра ма тур гич ни ят текст са в от но си тел но яс но и без кон ф-
ли к т но йе рар хич но един ство. Това е вре ме, в ко е то тек стът съх ра ня ва 
сво е то пър вен ст во спря мо те ат рал ния спек та къл, ре жи сьо рът оби та ва 
сре да с устой чи ва на ци о нал на и кул тур на иден тич ност и ед на от ос-
нов ни те цен ности в та зи сре да е вя ра та в съ щест ву ва не то на исти на та, 
ко я то е не об хо ди мо да бъ де пе ри о дич но раз кри ва на. В об ласт та на 
те а тъ ра с та зи за да ча е на то ва рен ре жи сьорът. За да я осъ щест ви, той 
тряб ва да на ме ри под хо дя щия дра ма тур ги чен текст и да го раз тъл ку ва 
про ник но ве но в пред став ле ни е то. В то зи сми съл през пър ви те поч ти 
сто го ди ни от сво е то съ щест ву ва не ос нов на та фун к ция на ре жи сьо ра е 
да въз про из ве де на сце на та све та на дра ма тур гич ния текст – свят, из-
гра ден от дра ма турга. Така, не за ви си мо от ня кои от дел ни съпро ти ви и 
от к ло не ния от мо де ла на дра ма тич ния те а тър (при фу ту ристи те, да да 
и др.), ка то ця ло до вто ра та по ло ви на на 50-те го ди ни на ми на лия век 
ре жи сьо рът пра ви всич ки свои ори ги нал ни ек с пе ри мен ти и от кри тия в 
об ласт та на те ат рал ния език и пред став ле ни е то в край на смет ка за да 
пред ста ви мак си мал но дъл бо ко и истин но тек ста на дра ма тур га4. Колко то 
по-из ра зи тел но е не го во то ав тор ст во на спек та къ ла, тол ко ва по-уси ле но 
то со чи (ав то ра на) текста.

Спе ци фи чен пе ри од на про пук ва не на ут вър де но то йе рар хич но един ст во 
на дра ма тур гич ния текст и ре жи сьо ра е след ва що то бур но де се ти ле тие 
от края на 50-те до края на 60-те го ди ни на 20. в. То ва е вре ме то на ре-
жи сьор ска та свръ хин тер пре та ция на кла си чески и съв ре мен ни пи е си, 
т.е. на су бек тив но то им сво бод но препро чи та не на сце на та от стра на на 
ре жи сьо ра, при ко е то тек стът оста ва фор мал но не на кър нен, но в не го са 
под чер та ни или прив не се ни но ви зна че ния и пос ла ния, най-често с по ли-
ти чески или пси хо а на ли ти чен ха рактер. Появи ло то се но во напре же ние в 
рег ла мен ти ра но то от но ше ние меж ду ре жи сьо ра и дра ма тур гич ния текст 

3 Па вис, Патрис. Съвре мен на та поста нов ка. – Homo Ludens, 2017/20, 87–101.
4 Виж съ що Lehmann, Hans-Thies. Postdramatic Theatre. Transl. Karen Jurs-Munby. 

Routledge, 2006, p. 17.
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всъщ ност де мон ст ри ра кол ко то стре ме жа на ре жи сьо ра към ед но лич но 
ав тор ст во на спек та къ ла, тол ко ва и не си гур ност та му, че е спо со бен да 
от кри ва и из го ва ря от сце на та скри та та исти на и проб ле ми те на ед на 
ста ва ща все по-мно гоп ласто ва и ре ла тив на со ци ал на ре ал ност, при то ва 
чрез тек ста на друг автор.

По ко ле ни е то ре жи сьо ри, фор ми ра но от въл не ни я та око ло 1968-ма, 
бър зо и ос нов но про ме ня ев ро пейска та сцена. Него ва та най-важ на 
ха рак те ристи ка е, че прик люч ва с от ме ня не то на пър вен ст во то на дра-
ма тур гич ния текст в до то га ваш на та йе рар хич на струк ту ра на съз да ва не 
на те ат рал ния спек та къл, за поч на ло нег лас но с ре жи сьор ска та свръ хин-
тер пре тация. Така то от ва ря но ва гла ва в исто ри я та на съв ре мен но то 
сце нич но из куст во, ко я то в са мия край на 20. в. Ханс-Тис Ле ман на ре че 
„пост д ра ма ти чен те а тър“5.

От ка зът от репре зен та ция на дра ма тур гич ния текст и мно го об ра зи е то 
от пост д ра ма тич ни сце нич ни фор ми през 70-те, 80-те и 90-те го ди ни на 
20. в. са те ат рал ни ят от го вор на за поч на ла та със со ци ал ни те въл не ния 
в края на 60-те и с фор ми ра не то на мул ти кул тур но то об щест во в Ев ро па 
кри за на устой чи ва та лич ност на, на ци о нал на и кул тур на иден тич ност (и 
за ме ня не то ѝ с от во ре на и ре ла тив на иден тич ност), про дъл жи ла след 
па да не то на Бер лин ска та сте на и но ви те мигра ци он ни про цеси. Тези три 
де се ти ле тия са вре ме то на без гра нич на та сво бо да и нас ла да та на ре жи-
сьо ра от бур ни те де кон ст рук ции и игра та с ци та ти и препрат ки, как то и 
от състе за ни е то по из кус ност в та зи игра. Това во ди до съз да ва не то на 
хиб ри ден те ат ра лен език и от пра вя не то на мно гоп ласто ви „не ад ре си-
ра ни“ пос ла ния, на со че ни към ед на гло бал на, ано ним на и раз но род на 
ау ди то рия и пред наз на че ни за оне зи от ней ни те чле но ве, ко и то би ха ги 
раз поз на ли ка то ин те рес ни или по лез ни за се бе си.

Нав ли за не то на ди ги тал ни те тех но ло гии от на ча ло то на но вия век за-
дъл бо ча ва кри за та на „истин ско то“ и на на ше то пре жи вя ва не на „истин-
ско то“. Пото пен в ежед не ви е то си в си му ла ции на ре ал ност и на ре ал ни 
емо ции, съв ре мен ни ят чо век все по ве че има нуж да от прост ран ст ва за 
истин ско пре жи вя ва не. В ра бо та та на ре жи сьо ра днес то зи ди ги та лен об-
рат (как то все по-често е опре де ля на съв ре мен на та си ту а ция) во ди до все 
по-настой чи ви и раз но об раз ни опи ти да съз да ва те ат рал ни си ту а ции на 

5 Lehmann, Hans-Thies. Op. cit. (Пър во то нем ско из да ние на кни га та из ли за 
през 1999 г.)
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не пос ред ст ве но ав тен тич но присъствие как то за участ ни ци те, та ка и за 
зри те лите. Тази но ва стра те гия на ре жи сьо ра се ре а ли зи ра в две ос нов ни 
по со ки – ка то но во, пер фор ма тив но поста вя не на дра ма тур ги чен текст и 
ка то из граж да не на раз лич ни пер фор ма тив ни фор ми – до ку мен та лен и 
вер ба тим те а тър, devised те а тър вър ху лич ни исто рии и др.

От ме ня не то на пър вен ст во то на тек ста и от ка зът или по не проб ле ма-
ти зи ра не то на репре зен та ци я та во ди до про мя на и в по зи ци я та на ре-
жи сьо ра в твор ческия екип. През своя „кла си чески“ пе ри од от по я ва та 
си до сре да та на 50-те го ди ни на 20. в. и през бур ни те 60-те на ре жи-
сьор ска та свръ хин тер пре та ция той доб ре знае сво е то място и сво и те 
фун к ции в йе рар хи я та на съз да те ли те на пред став ле ни е то и в ра бот ния 
процес. Това е вре ме, в ко е то ре жи сьо рът ни то за миг не се усъм ня ва в 
ро ля та си на за ко но да тел на сми съ ла и на ди ри гент на случ ва що то се 
на сце на та – от жеста на из пъл ни те ля и ми зан с це на до ин то на ци он на та 
гра фи ка на реч та и ос вет ле ни е то. В пост мо дер на та епо ха и осо бе но през 
пос лед ни те две де се ти ле тия не го ви ят ста тут в еки па е ве че друг. След 
ка то ве че не е про ник но вен ин тер пре та тор на тек ста и чрез не го – на 
све та, ре жи сьо рът се прев ръ ща по-ско ро в мо де ра тор на ед но ко лек тив-

„Про це сът“ – Ф. Каф ка, реж. А. Кри ген бург, Ка мер ш пи ле – Мюн хен, 2008
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но съз да ва не на текст и свят, как во то в най-чиста та си фор ма е devised 
theatre. Актьо рът и оста на ли те участ ни ци в твор ческия екип до би ват 
рав ностой но място и зна чение.

Осо бе но зна чи ми са и про ме ни те, настъ пи ли през пос лед ни те две 
де се ти ле тия в от но ше ни е то ре жи сьор – пуб лика. Те се нуж да ят от 
под роб но раз г леж да не, но тук е доста тъч но да мар ки ра ме кри ва та на 
тях но то дви же ние от по я ва та на ре жи сьо ра до днес. До края на 60-те 
го ди ни на 20. в. той ди рек т но или по-прикри то со чи на зри те ля зна че-
ни я та и сми съ ла, ко и то тряб ва да раз че те в спек та къ ла му. В го ди ни те 
на пост мо дер на игра с ци та ти и препрат ки под хо дът му е об ратен. Сега 
ре жи сьо рът при ла га но ва стра те гия на из пол з ва не на зна ци те в пред-
став ле ни е то, в ко я то от но ше ни я та меж ду оз на ча е ми те и оз на ча ва щи те 
ве че не се изяс ня ват и то ва вприм ч ва пуб ли ка та в къл бо от въпро си, 
на ко и то те а тъ рът не тър си и не да ва от го вори. Днес в до ми ни ра ща та 
есте ти ка на ав тен тич но то при съст вие зри те лят е при кан ван по раз-
лич ни на чи ни и пъ ти ща да се по то пи в ат мос фе ра та на съв мест но то 
истин ско пре жи вя ване.

„Гос по жи ца Юлия“ – А. Стрин д берг, реж. Кейти Ми чъл, Л. Уор нър, Ша у бю не – 
Бер лин, 2010
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Настой чи ви ят въпрос, кой то се на ла га след напра ве но то до тук крат ко 
обоб ще ние на ос нов ни те тран с фор ма ции и про ме ни в съв ре мен ния 
те а тър и кон крет но в ста ту та на ре жи сьо ра е до кол ко за е ма що то все 
по-ши ро ки прост ран ст ва днес перформативнопреживяваненанасто-
ящето на сце на та (или в дру ги, нет ра ди ци он ни те ат рал ни места) не 
дости га ве че своя пре дел и да ли не ид ва вре ме то на ед но след ва що 
зав ръ ща не към го ле ми те ек зистен ци ал ни въпро си, към (от но во) про-
ник но ве ни те и яр ки про чи ти на ем б ле ма тич ни кла си чески и мо дер ни 
пи е си (и на пис ва не то на но ви та ки ва), към пот реб ност та и удо вол ст ви е то 
да из пи таш ра ци о нал но или не съз на тел но страсти и ди ле ми, бе зо пас-
но вли зай ки – ка то ак тьор или зри тел – в ко жа та на ня кой друг. Поява та 
на пос ле дък на от дел ни спек так ли, из к лю чи тел но сил ни и въз дейст ва-
щи, ед нов ре мен но близ ки и в съ що то вре ме раз лич ни, оти ва щи от въд 
до ми ни ра ща та днес пер фор ма тив на те ат рал на есте ти ка, пот вър ж да ва 
ак ту ал ност та на то зи въпрос.
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МОЖЕМ ЛИ ДА ГОВОРИМ ЗА НОВ ЕТОС В 
СЪВРЕМЕННИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ПРАКТИКИ ДНЕС

АНГЕЛИНАГЕОРГИЕВА

Раз съж де ни я та ми по поста ве ния въпрос „Как се про ме ня те а тъ рът 
днес?“ се явя ват про дъл же ние на из каз ва ни и по раз ли чен на чин ар гу-
мен ти ра ни те зи и наб лю де ния на ав то ри в то зи сбор ник, че съв ре мен на та 
сце нич на прак ти ка все по ве че ди рек т но се за ни ма ва с „насто я щия мо-
мент“ на про ти ча не и въз при е ма не на пред став ле ни ето. Дейст ви тел но, 
от кро я ва не то на то зи про цес до го ля ма сте пен от бе ляз ва след ст вие от 
т. нар. „пер фор ма ти вен об рат“ в из куст во то на те а търа. Него ви те най-
устой чи ви про яв ле ния по от но ше ние на съв ре мен но то пред став ле ние 
мо гат да се прос ле дят във все по-раз про ст р а ня ва щи те се и раз ро я ва щи 
се от 70-те го ди ни до днес фор ми на пост д ра ма ти чен те а тър и на сце-
нич ния пър фор манс, как то и в па ра лел но то про ник ва не и в есте ти ка та 
на дра ма тич ния те а тър на стра те гии, ид ва щи от пър фор ман са. В те ат-
рал на та те о рия ве че е ут вър ден кон сен су сът, че съв ре мен ни ят те а тър 
пос ле до ва тел но на пуска есте ти ческия ре жим на репре зен та ция на ед-
на зат во ре на фик ци о нал на ре ал ност, пре съз да ва ща ин тер пре та ция на 
све та на дра ма ти ческия текст, и до ри да го за паз ва, ра бо ти съз на тел но 
и реф лек сив но с не го, на соч вай ки вни ма ни е то вър ху про ти ча щи те ед но-
в ре мен но в ре ал но вре ме про цес на пред ста вя не, не го ва та есте ти ческа 
ор га ни за ция и въз при е мане. Това, ко е то ме ин те ре су ва по от но ше ние 
на поста ве ния въпрос за про ме ни те в те а тъ ра днес, е един спе ци фи чен 
ас пект, про из во ден на фун да мен тал ни те про ме ни, ко и то про ти чат в те-
ат рал но то пред став ле ние вслед ст вие или в съз ву чие с пер фор ма тив ния 
обрат. Той се от на ся до стра те гии за раз лич на сте пен на на ру ша ва не или 
из ця ло из ли за не из вън тра ди ци он на та сце нич на кон вен ция пос ред ст-
вом пре о до ля ва не на зат во ре на та „рам ка“ на сце на та, ко я то га ран ти ра 
ней но то от де ля не от „жи во та“ и я обо со бя ва ка то от дел но, изо ли ра но 
фик ци о нал но вре ме-прост ран ст во. В та ки ва слу чаи са ма та те ат рал на 
си ту а ция се огол ва в ре ал на та ѝ съ би тий ност на ко лек тив но пре жи вя-
ва не, на от кри та сре ща меж ду пред став ле ние/из пъл ни те ли и зри тели. 
Инте ре сът ми към то зи ас пект про из ли за от на раст ва ща та ак ту ал ност на 
ба зис но то раз би ра не за те а тъ ра ка то фор ма на из куст во и ме дия, съз-
да ва ща пуб лич на си ту а ция, т.е. есте ти чески ме ди и ра но и мо де ли ра но 
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со ци ал но съ би ра не „тук и се га“. Зато ва ще на со ча вни ма ни е то си към 
по ре ди ца от пред став ле ния от бъл гар ска та сце нич на прак ти ка от пос-
лед ни те го ди ни, ко и то по ве че или по-мал ко ек с п ли цит но работят с 
те ат рал на та си ту а ция как то на ни во съ дър жа ние (ди рек т но я об го ва рят), 
та ка и на ни во есте ти чески стра те гии, ре а ли зи ра ни през са ма та ѝ тъ кан, 
т.е. през на чи на на ней но то струк ту ри ра не, през есте ти ческа та фор ма 
и през ди на ми ка та на вза и мо дейст вие, ко е то съз да ват със зри те ли те 
от въд прин ци па на „чет вър та та сте на“. Изра зът „ра бо тят с те ат рал на та 
си ту а ция“ не е про из волен. Той оз на ча ва, от ед на стра на, че дейст ви тел но 
те ат рал на та си ту а ция е осъз на то из ве де на в ней на та ре ал на съ би тий ност 
за из пъл ни те ли и зри те ли и се пред ла га спе ци фич на реф лек сия вър ху 
нея, спе ци фич на ви зия за ней на та фун к ция и сми съл ка то пре жи вя ва не, 
а от тук и се об вър з ва с ори ги нал но, да упот ре бим до го ля ма сте пен низ-
вер г на та та днес ду ма, „пос ла ние“ за те а тъ ра изобщо. От дру га стра на, 
то зи из раз е за им ст ван от две от пред став ле ни я та, ко и то бих иска ла да 
ко мен ти рам мал ко по-къс но – „I-Cure“ на Иво Дим чев и „NEОдач ни ци“ 
на Иван Пан те леев. Колко то и раз лич ни да са те, и две те го во рят, че 
из вър ш ват спе ци фич на „ра бо та“. Без да оста ва зат во рен в кон тек ста на 
кон крет ни те пред став ле ния, сми съ лът, кой то вла гат в по ня ти е то „ра бо-
та“, е, че как то са мо то пред став ле ние, та ка и не го во то въз при е ма не са 
ак ти вен про цес, съз на тел но на со че но уси лие, из вър ш ва но и от зри те-
лите. Всяка ра бо та про из веж да не що, тя е уст ре ме на към да ден ре зултат. 
Това е мис ле не за те ат рал на та си ту а ция ка то за ре де на с тран с фор ми ращ 
по тен ци ал, ако ци ти ра ме заг ла ви е то на из вест на та кни га на Ери ка Фи-
шер-Лих те „Тран с фор ми ра ща та си ла на пред став ле ни е то“. Какви идеи 
за не го про кар ва бъл гар ска та сце нич на прак ти ка днес?

Въпро сът за „ра бо та та“ с те ат рал на та си ту а ция на пред ста вя не/гле да не 
ка то „ма те ри ал“ за есте ти чески ор га ни зи ра на реалност, ко я то по раж да 
опре де лен вид есте ти ческо пре жи вя ва не (т.е. пре жи вя ва не на въз при-
я ти я та и се ти ва та, през ко и то се пре да ва ня ка къв сми съл), под чи не но 
на опре де ле на пер с пек ти ва, ми се стру ва об вър зан с въпро са за „ето са“ 
на те а търа. Тук упот ре бя вам по ня ти е то „етос“ в най-общ сми съл ка то 
поведение на те а тъ ра, ко е то е опре де ле но от цен ности те и сми съ ла, 
при да ва ни на те ат рал на си ту а ция ка то пуб лич на, и от то ва как се кон-
цеп ту а ли зи ра ней ни ят въз дейст вен по тен ци ал вър ху въз при я ти я та и 
наг ла си те на зри те ли те. С то ва те ма та „Как се про ме ня те а тъ рът днес?“ 
мо же да вклю чи в се бе си не са мо реф лек сия вър ху есте ти чески про це си 
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в те ат рал на та прак ти ка, но и въпро са да ли се про ме нят пот реб ности те от 
те а тър днес и сми съ лът, кой то му се при да ва в съв ре мен но то об щест во 
как то от стра на на са ми те ар тисти, та ка и от стра на на пуб ли ката.

В съв ре мен на та бъл гар ска из пъл ни тел ска прак ти ка се от кри ват раз лич-
ни стра те гии на из лаз от зат во ре на та рам ка на сце нич на та си ту а ция в 
раз но об ра зие от фор ми – на сце нич ния пър фор манс, при кой то гра-
ни ца та меж ду сце на и зри те ли се на ру ша ва и се нав ли за в ди рек т но 
вза и мо дейст вие с тях, ка то по ня ко га те се прев ръ щат и в участ ни ци на 
сце нич но то съ би тие; в те ат рал но то пред став ле ние, ко е то съз на тел но 
по соч ва рам ка та, ко я то от де ля сце на и зри те ли; пер фор ма тив ни и пар-
ти ци па тив ни фор ми, ко и то из ли зат из вън сце нич но то прост ран ст во и 
съз да ват ин ди ви ду ал ни си ту а ции с все ки от де лен зри тел/по се ти тел и т. н. 
Тук ще след вам су бек тив ния си из бор на ня кои при ме ри сред тях, ко и то 
са се от кро и ли в съз на ни е то ми през пос лед ни те го ди ни с ори ги нал ния 
си под ход в ос мис ля не то на сце нич на та си ту а ция или на те ат рал но то об-
щу ва не, т.е. със своя етос, пости гай ки и ви со ко ху до жест ве но ка чество.

Ар тистич на та дей ност на Иво Дим чев труд но мо же да се впи ше в ут вър-
де ни те ка те го рии на опре де ле ни сце нич ни форми. Тя е ед нов ре мен но 
свръх те ат рал на и сил но фи зи ческа/те лес на, имай ки тя ло то за ос нов но 
из раз но сред ст во. С из к лю чи тел но бо га тия си из пъл ни тел ски ин ст ру-
мен та ри ум, в кой то на рав но из пол з ва пласти ка, дви же ние, глас, реч и 
ин тен зив но при съст вие, той пра ви гра ни ци те меж ду фи зи ческия те а-
тър, съв ре мен на та хо ре огра фия, пър фор манс и ин ста ла ция флу ид ни, 
ка то от ня кол ко го ди ни нав ли за и във фор ма та на му зи кал ния кон церт, 
прев ръ щай ки го от но во в ярък сце ни чен пър фор манс1. Но с как во то и 

1 Са ми ят Иво Дим чев се опре де ля ка то „съв ре ме нен хо ре ограф“. Ето как в 
ед но ин тер вю той ар гу мен ти ра из бо ра си: „На ми рам ро ля та на хо ре огра фа 
за по-прив ле ка тел на от та зи на ре жи сьора. Режи сьо рът има нуж да от ве че 
съз да ден език и от не чия лич на ин тер пре тация. Хоре огра фът са мо лич но 
съз да ва ези ка, кой то из пол з ва, и има по-го лям кон т рол над ин тер пре та ци-
ята. Просто смя там, че по-до ми нан т но то ав тор ст во на хо ре огра фа от го ва ря 
в по-го ля ма сте пен на на чи на, по кой то ра бо тя и от го ва рям за тво ре ни е то 
си по вре ме на са мия процес. Сега ще ми се оби дят ре жи сьо рите. Всъщ ност 
ня ма за що…“ – Иво Дим чев: Ня кои пред по чи тания. Интер вю на Ми рос ла ва 
То до ро ва и Ан ге ли на Ге ор ги е ва за Плат фор ма „Но ви дра ма тур гии“: http://
www.dramaturgynew.net/2008-12-01-14-32-15/46-ivo-dimchev-interview (пос-
лед но по се тен 15.09.2018).
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да се зах ва не той, то е бе ля за но от опре де ля ща чер та на етоса му ка то 
ар тист – тя мо же най-об що да се опи ше ка то „про во ка ция“, но сми съ лът 
ѝ е в непре къс на то то ек с п ло а ти ра не на въпро са на как во и как се при да-
ва стой ност в из куст во то и как во стои зад нея, в как ви от но ше ния тя се 
опре деля. Той го за я ви още с пър вия си зна ков фи зи чески пър фор манс 
„Ли ли Хен дел“ (2004), къ де то във фи нал на та сце на взи ма кръв от ве на та 
си и я про да ва в епру вет ки на сво е об ра зен търг, ка то пуб ли ка та тряб ва 
да опре де ли це на та ѝ. В „Som Faves“ (2009, МТФ „Вар нен ско ля то“ 2010) 
в ед на от сце ни те, заста нал на ко ле не и дър жей ки ви со ко над се бе си в 
ръ це ев ти на кар ти на, с на раст ва ща насто я тел ност за я вя ва „Respect art!“ 
(„Ува жа вай те из куст во то!“). Тя дости га до исте рич на, ед ва ли не и сар-
кастич на ожесто че ност, пос лед ва на от по ре ди ца от слож ни фи зи чески 
дейст вия, ко и то из пъл ни те лят из вър ш ва с кар ти на та (ка то напри мер 
си я сла га на гла ва та, до ка то заста ва в труд на по за). В те зи про це си той 
непре къс на то из ме ня от но ше ни е то на зри те ля към въпрос но то плат но, 
ма ни пу ли ра стой ност та, ко я то да му при да ва, по па ра док са лен на чин из-
пит ва ос но ва ни я та, по ра ди ко и то е при зо ва ван да „ува жа ва из куст вото“.

Ето сът на Иво Дим чев, за ни ма ни я та му с въпро са за стой ност та в из куст-
во то не се осъ щест вя ват през анар хисти чен дест рук ти вен жест, а през 

„P Project“ – И. Дим чев, 2012
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съз да ва не то на кон ф лик ти в пред ста ви те и въз при я ти я та, през ин с це-
ни ра не то на па ра док си, чи е то раз ре ша ва не мо же и да не е въз мож но, 
но те за да ват непре къс на та смя на на пер с пек ти вата. Имен но та зи тран-
с фор ми ра ща си ла на пър фор ман са за не го е от во де що зна че ние и той 
за ла га са мия се бе си в нея по един те лес но-афек ти вен, из вън-ре ден 
на чин, до би ващ не о бяс ни мо усе ща не за тра гич ност и до ри са мо жер-
т ве ност не са мо в слу ча и те, ко га то се про ряз ва на сце на та и кръв те че 
по ли це то и тя ло то му, но и в тран с це ди ра щи състо я ния на то тал на ме-
та мор фоза. Сами ят Иво Дим чев въп лъ ща ва в се бе си сво е то из куст во, 
ка то още с „Ли ли Хен дел“ из гра ди своя пер со на, ко я то от сто я ва и до 
днес през кон цеп та за „пер фор ма тив но то тя ло“ – то ня ма опре де лен 
пол, ни то фик си ра на иден тич ност; те са в непре къс нат про цес на тран-
с фор мация. То не поз на ва и гра ни ци в из куст вото. Иво Дим чев с ле ко та 
пре ми на ва във въз мож но най-ши ро ки те му ди а па зо ни и е спо со бен по 
не о чак ван на чин да прес рещ не ели тар но то и по пу ляр но то, из кус но то и 
тра ша и т. н. Това е съ що опре де ля ща ха рак те ристи ка от не го вия етос, 
ко я то по ин те ре сен на чин се раз ви ва днес и в му зи кал на та му ка ри ера. 
Наско ро, през сеп тем в ри 2018, той се вклю чи в бри тан ско то ко мер си ал но 
те ле ви зи он но шоу за от кри ва не на та лан ти в поп му зи ка та „X-Factor“ и 
пред ста ви своя хо ре огра фия и пе сен, ко и то в то зи кон текст из г леж да ха 
ка то про из ве де ние на из куст во то и про во ки ра ха не ве ро я тен сблъ сък 
на кри те рии за оце ня ва не на из пъл не ни е то му и за ин тер пре ти ра не на 
не го во то ре шение. Зад не го стои, раз би ра се, лич ни ят му ин те рес да се 
про мо ти ра на му зи кал ния па зар, но той си има и своя ми сия – най-об що 
ка за но, да напра ви съв ре мен но то из куст во по-по пу лярно. Участи е то в 
то ва шоу, из ли за не то из вън ком фор т на та по зи ция, ко я то си е из гра дил 
ка то ико на в съв ре мен ния лайв арт, в за ко ни те на един съв сем друг па зар, 
опре де ле но бе ше осъз нат риск. Иво Дим чев го пое пос во е му – идей но, 
дръз ко, без це ре мон но, про во ки рай ки въл на от ко мен та ри и про ти во по-
лож ни ре акции. Те по не о чак ван на чин еска ли ра ха във въпро са: до кол ко 
зат во ре на е съв ре мен на та арт сце на, къ де се на ми рат ней ни те гра ни ци, 
как ви са ба ри е ри те, ко и то сто ят пред ши ро ка та пуб ли ка за нея?

„Риск“ е ед на от клю чо ви те ду ми и за сце нич ни из пъл не ния на Иво 
Димчев. Те не из мен но са с от во ре на „рам ка“, ди рек т но включ ват зри те ля, 
кой то е при зо ва ван да се съ от на ся към по ре ди ца та от де мон ст ра тив ни 
ак ции, ко и то се раз ви ват пред очи те му, ка то в яд ро то на вся ка от тях е 
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ня ка къв случ ващ се тук и се га про цес на тран с фор мация. Но „P Project“2 
(2012) е пър ви ят му т. нар. „ин те рак ти вен пър фор манс“, в кой то той ве-
че във ли ча пуб ли ка та и ка то из пъл ни тел, пре об ръ щай ки прин ци пи те на 
те ат рал на та си ту ация. Ще се опи там да ви дя за как во му е нуж но то ва и 
как во пости га, ка къв етос про из веж да под хо дът му към нея. Тук вед на га 
искам да напра вя уго вор ка та, че въпро сът за ето са не се ин ста ли ра, за 
да слу жи ка то вид „етич на по ли ция“, ко я то от глед на та точ ка на пред-
поста ве на „пра вил на“ по зи ция да оце ня ва на чи на на ра бо та на ар тиста, 
по ве де ни е то му как то в ху до жест вен кон текст, та ка и в еко систе ма та на 
из куст ва та и в пуб лич ност та (из ме ре ния на ето са, вър ху ко и то ня ма да се 
фо ку си рам по ве че тук). През не го це ля да се опи там да ог ле дам раз лич-
ни те из ме ре ния, ко и то са за да де ни в те ат рал на та си ту а ция ка то ко лек-
тив на, есте ти чески ор га ни зи ра на ре ал ност, за да ви дим как се из пол з ва 
и как во още мо же да оз на ча ва тя днес от въд ней ни те по-тра ди ци он ни 
кон вен ци о нал ни (то ва не оз на ча ва по-ло ши) упот реби.

В „P Project“ те ат рал на та си ту а ция от но во е впрег на та в ек с пе ри мент 
с по ня ти я та за стой ност/це на в из куст во то, ка то твър ди те по зи ции на 
участ ващ и гле дащ са деста би ли зи рани. Всъщ ност съ би ти е то, ко е то Иво 
Дим чев ор га ни зи ра, мо же да се въз при е ме ед нов ре мен но ка то кон цеп-
ту а лен пър фор манс и со ци а лен ек с пе ри мент. На го ла та бя ла сце на, на 
ко я то има са мо един син те за тор и от две те стра ни на рам ка та по стол и 
ма са с лап топ, из пъл ни те лят се по я вя ва с поз на та та си персона – то зи път 
поч ти гол, на ви сок ток, на мет нат са мо с чер вен про зи рен шал, с пер ли 
око ло сла би ни те, чер на пе ру ка и ли це, скри то зад бу та фо рен грим-маска. 
Така той ин с це ни ра се бе си ка то то тал на из куст ве ност, ка то тя ло-фик-
ция и вед на га за я вя ва сце на та ка то ре ал ност от вто ри по рядък. Това е 
от зна че ние спря мо оно ва, ко е то ще пос лед ва. А то е, че той при кан ва 
пуб ли ка та доб ро вол но да съ у част ва и да де съ дър жа ние на ста бил на та 
дра ма тур гич на кон ст рук ция на пър фор ман са – тя се състои от по ре ди ца 
от за да чи, ко и то же ла е щи зри те ли мо гат да из пъл нят на сце на та, ка то 
все ки ще бъ де зап ла тен за своя труд.

Естест во то на вни ма тел но про мис ле ни те за да чи, ко и то Дим чев ка то ав-
тор, до ма кин и сво е об ра зен це ре мо ни ал майстор за да ва, имат за за лог 
2 „P Project“ е меж ду на род на копро дук ция, пред ста вя на не кол кократ но в Со-

фия – на меж ду на род ния тан цов фести вал Sofia Dance Week 2013, как то и с 
ня кол ко са мосто я тел ни пред став ле ния, ор га ни зи ра ни от Иво Дим чев в ки но 
„Влай ко ва“ и във ве че бив ше то не го во прост ран ст во MOZEI.
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из пит ва не то на соб ст ве ни те гра ни ци на ос ме ли ли те се да съ у част ват 
зри тели. Те тряб ва да пи шат по е зия, ко я то Дим чев на мо мен та прев ръ-
ща в им про ви зи ра на пе сен, да из пъл нят танц, на кой то той аком па ни ра, 
двой ка (не за ви си мо от ком би на ци я та от по ло ве) да се це лу ва на сце на та, 
да си му ли ра секс, друг же ла ещ има сво бо да та да из пъл ни как во то иска, 
а накрая два ма зри те ли тряб ва да на пи шат и про че тат по ло жи те лен и 
от ри ца те лен от зив за слу чи ло то се. А през ця ло то вре ме Иво Дим чев по 
ни ка къв на чин не улес ня ва за да ча та на сво и те слу чай ни сът руд ни ци на 
сце ната. Той непре къс на то ги про во ки ра, стои ед нов ре мен но ка то ста туя, 
соб ст ве ник и до ма кин на сце на та, дик та тор-ре жи сьор, оку ра жа ващ ко ла-
бо ра тор или ар тист-тво рец, кой то из пя ва по я вя ва щи те са на екран пред 
не го тек сто ве от по е ти те, при да вай ки осо бе на дра ма тич ност и усе ща не 
за край ност на все ки един мо мент, т.е. об ли ча го в ня как ва есте ти ческа 
ат мос фера. Но не ка се вър нем на ос нов ния въпрос, кой то ни за ни ма ва – 
как е упот ре бе на те ат рал на та си ту а ция тук, как во се пра ви с нея, ка къв 
сми съл ѝ се при дава? Поле то на ин тер пре та ции е ши ро ко, но ка то че ли 

„I-Cure“ – И. Дим чев, 2014
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в ос но ва та си „про ек тът“ на „P Project“ е да за ло жи сво е об раз на клоп-
ка на пред ва ри тел ни те очак ва ния и пред ста ви за из куст во, да из пи та 
тех ни те гра ни ци, ка то поста вя в па ра док сал ни от но ше ния ка те го ри и те, 
през ко и то то обик но ве но се остой ностя ва, съз да вай ки па ра докс меж-
ду майстор ст во/ама тьор ст во, ро ля/ав тен тич ност, из кус ност/не лов кост, 
ус пех/про вал, со ци ал но при ем ли во/непри ем ли во и т. н., „кач вай ки“ 
всич ки тях на сце ната. Но цел та не е да се „обез стой ности“ ед но то, за 
да се ут вър ди дру го то. В та зи те ри то рия на от но си тел ности той „кач ва“ 
на сце на та бук вал но и па рич на та це на ка то ка пи тал, кой то се вла га в из-
куст во то и обик но ве но оста ва не ви дим за зри те ли те от въд би ле та, кой то 
ку пуват. Тук тя слу жи ка то сво е об ра зен ре гу латор. Стой ност та на це на та, 
ко я то Иво Дим чев ка то „зап ла щащ“ да ва, е опре де ле на от сте пен та на 
риска, кой то поста ве на та за да ча пред став ля ва за зри те ли те-из пъл ни тели. 
Очевид но имен но на не го той му при да ва най-ви сок ка питал. Зато ва и 
най-ви сок „хо но рар“ по лу ча ват прест ра ши ли те се за, да ги на ре чем, 
ин тим ни те сце ни – те ги пра вят най-уяз ви ми как то пред соб ст ве ни те им 
гра ни ци, та ка и пред гра ни ци те на об щопри е то то, въп лъ те ни в зри тел ска-
та оценка. Но ар тист ка то Иво Дим чев, та ка доб ре обигран в арт па за ра 
днес, съз на ва, че ви со ка та це на мо же да пос лу жи и ка то мо ти ва ция на 
зри те ли те да се вклю чат в пре диз ви ка тел ст вото. От по зи ци я та на гле дащ 
случ ва що то се аз лич но най-мно го оце ня вах ав тен тич но то при съст вие и 
ар тистич ност та, с ко я то ед ни зри те ли-участ ни ци се спра вя ха с не ле ки те 
за да чи, ко и то им бя ха поста вя ни, за раз ли ка от на игра ност та и ек с хи-
би ци о нист кия уст рем при други. За пос лед на та за да ча – пи са не то на 
кри ти чески от зив, ня как (ло гич но?) па ри те свър ш ват и на мо мен т ни те 
кри ти ци тряб ва да бъ де зап ла те но от пуб ли ката. Един мно го до бър ход, 
кой то на соч ва вни ма ни е то вър ху фак та, че про из веж да не то на кри ти ка е 
пуб лич но за ни ма ние и об щест ве на от го вор ност, ко я то все ки би след ва-
ло да но си. И ка то ста на въпрос за кри ти ка, та ка про ти ча що то сце нич но 
съ би тие поста вя ге не рал ния въпрос, кой то прин цип но стои пред вся ко 
про из ве де ние – а имен но за не го ва та ус пеш ност. Тук той оба че съ що е 
ре ла ти ви зиран. Какви би ха би ли кри те ри и те, с ко и то тя да се из ме ри, 
ко га то не ста ва въпрос за оце ня ва не на ка чест во на из пъл не ние, ко е то 
пред по ла га раз лич ни сте пе ни на вир ту оз ност, уме лост, майстор ство? 
Те би след ва ло да се на со чат към на чи на, по кой то кон цеп ци я та и схе ма-
та на пър фор ман са сра бот ват или не. Той е из ця ло за ви сим от при но са, 
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съ у части е то и ре ак ци я та на пуб ли ка та, от ней но то же ла ние или пък от-
каз да се включи. Но то ва съ що е и рискът, за ло жен в не го вия за ми съл3.

Ве че по ве че от пет го ди ни „P Project“ ус пеш но се пред ста вя на меж ду-
на род на та сце на по цял свят. То е и от пос лед ни те пред став ле ния на 
Иво Дим чев, ко е то ек с п ли цит но се за ни ма ва с въпро са за стой ност та в 
из куст во то. В пос лед ва щи те си ра бо ти той ка то че ли по ве че се об ръ ща 
към тъ кан та на об щу ва не ар тист – пуб лика. През 2014 г. е пре ми е ра та 
на сце нич ния му пър фор манс „I-Cure“4, в кой то се про я вя ва друг вид 
етос, на кой то бих иска ла да обър на вни ма ние, за що то ми се стру ва 
сим п  то ма ти чен за ня кои про ме ни в наг ла си те на съв ре мен на та сце нич-
на прак ти ка днес.

Иво Дим чев опре де ля „I-Cure“ ка то „ле ку ва що пред став ле ние“, са мо-
то заг ла вие в пре вод оз на ча ва и „Аз ле ку вам“. То препра ща към ед на 
срав ни тел но дъл га тра ди ция и устой чи ва кон цеп ция в пър фор манс ар та, 
изя ве на най-сил но от не го ви адеп ти ка то Йо зеф Бойс и Ма ри на Аб ра мо-
вич, че из куст во то и най-ве че пър фор ман сът, кой то за ли ча ва гра ни ци те 
меж ду из куст во и жи вот, мо же да има мощ на тран с фор ми ра ща си ла, 
ко я то да ле ку ва све та от не го ви те трав ми, ка то при зо ва ва усе ща не то 
за вза и мос вър за ност, един ст во и ця лост ност на всич ко съ щест ву ващо. 
Иво Дим чев по ха рак те рен на чин се наста ня ва в нея с „I-Cure“ (но съ що 
та ка и със за ни ма ни я та си с му зи ка). Той би мо гъл да се въз при е ме за 
твър де бук ва лен, есте ти чески су ров, гра ни чещ с кича. Свобод но мо-
жем да ка жем, че за ра ди то ва и то зи сце ни чен пър фор манс не e сред 
най-без с пор ни те, с из бух ва ща кре а тив на енер гия ра бо ти на ар тиста. 

3 В ре цен зии за пред ста вя не то на „P Project“ в Со фия в рам ки те на тан цо вия 
фести вал Sofia Dance Week 2013 то се въз при е ма по-ско ро ка то не постиг на ло 
сво и те це ли, по ра ди ре ак ци и те на пуб ли ка та, ко я то го въз при е ма пре дим но 
ка то про во ка ция, на ко я то от в ръ ща, прев ръ щай ки го във все об що за бав ле-
ние, ка то не го ви ят кон цеп ту а лен сми съл оста ва по-ско ро под минат. Вж. напр. 
Мари я но ва, М. PProject на Иво Димчев. Плат фор ма „Но ви дра ма тур гии“. 
http://www.dramaturgynew.net/2008-12-01-13-56-16/171-p-project (пос лед но 
по се тен 15.09.2018).

4 „I-Cure“ – ин те рак тив но пред став ление. Текст, му зи ка, хо ре огра фия и из-
пъл не ние: Иво Димчев. Копро дук ция на фон да ция „Хю мартс“ (Со фия), 
Им пул станц (Ви е на), Mузон турм (Фран к фурт), Tеа тър Ро тер дам – Шо у бург 
(Ро тер дам). В Со фия пър фор ман сът се пред ста вя не кол кократ но през 2015 г. 
в ДНК и в MOZEI.
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Но e за щи тен в се бе си. Той от но во но си уни кал но то му при съст вие и 
по по ра зи те лен, пак из пъл нен с па ра док си на чин нав ли за в при ро да та 
на от но ше ни я та пуб ли ка – ар тист – за о би ка лящ свят.

По доб но на „P Project“, „I-Cure“ съ що е обя вен за „ин те рак ти вен пър-
фор манс“, но той ве че не вди га пуб ли ка та от място то ѝ, не я кач ва на 
сце на та, а един ст ве но раз т ва ря рам ка та, от де ля ща сце на от зри те ли, 
ка то ди рек т но ги ад ре сира. Още в на ча ло то сце нич на та си ту а ция и дейст-
вие се за я вя ват ка то „ле че бна се сия“, во де на от из пъл ни теля. Той се 
по я вя ва в но во пре въп лъ ще ние на персоната на Иво Дим чев, де ги зи ран 
ка то ди ва с дъл га ру са пе ру ка, си лен грим и оскъд но об лек ло, състо я що 
се от стран на на мет ка от чер ве ни кон ци вър ху по лу го ло то му тя ло, ко я-
то му при да ва вид на ек с це н т р и чен езо те рик. С ма ни е ра на обигра на 
мо де ра тор ка той поз д ра вя ва зри те ли те, дош ли на „най-ле чеб но то пред-
став ле ние за го ди на та“, и ко кет но и насто я тел но пред ста вя не го вия ос-
но вен ин ст ру мент – т. нар. „i-cure кар та“, чий то об раз свет ва на го лям 
те ле ви зи о нен екран, а все ки в за ла та дър жи в ръ ка за ед но с пред ва ри-
тел но раз да ден молив. Тя се състои от че ти ри кръг че та и все ки в пуб ли-
ка та е при ка нен да ги за пъл ни съ от вет но с на и ме но ва ни е то на ор ган в 
тя ло то, си ту а ция в жи во та, чо век и още не що по же ла ние, ко и то иска по 
вре ме на пър фор ман са да из ле ку ва, да под кре пи, на соч вай ки към тях 
„често ти те“ и по зи тив на та енер гия, ко я то по лу ча ва от не го, с „ле чеб но 
на ме ре ние“. Центъ рът на кар та та се за е ма от чер ве на точ ка, ко я то сим-
во ли зи ра все ки при те жа тел на кар тата. По не о чак ван на чин со ло то бук-
ва ли зи ра раз про ст р а не на та кон цеп ция за те ат рал на та си ту а ция ка то 
про во ки ра ща енер гий на връз ка меж ду из пъл ни тел и зри те ли в про ти-
ча що то насто я ще на пред став ле ни ето. Но то ни то я иде а ли зи ра, ни то я 
ро ман ти зи ра, ни то я пред поста вя ка то ня как ва да де ност. Изпъл ни те лят 
по е ма за да ча та да я ор га ни зи ра, ка то я за сил ва, кон цен т ри ра, ка на ли-
зи ра и тран с фор ми ра, а ле ку ва ща та кар та е бук ва лен ин ст ру мент за 
ней но то непре къс на то под дър жа не, осъз на ва не и уста но вя ва не на по-
ди рек тен и ли чен кон такт меж ду гле да щия и случ ва що то се на сце ната. 
Защо то „i-cure кар та та“ е уни вер сал на спи ри ту ал на тех но ло гия“, а пред-
став ле ни е то да ва въз мож ност „да упраж ня ва ме из в ли ча не то на по зи-
тив ни виб ра ции“ от све та око ло нас. Това игро во въ ве де ние, дви же що 
се по ръ ба на па ро дий но то и сар кастич но то, оста вя впе чат ле ни е то, че 
пред став ле ни е то ще се за ни ма ва с раз про ст р а не на та днес и все по-вли-
я тел на т. нар. „wellness ин дуст рия“ на по зи тив но то мис ле не, фи зи ческо-
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то и ду хов но то здраве. Тя със си гур ност стои ка то да леч на ре фе ренция. 
Но ре ал но през по ре ди ца от дейст вия, ко и то по дра ма тур гия след ва да 
упраж ня ват „це ле бен ефект“, из пъл ни те лят непре къс на то ма ни пу ли ра 
въз при я ти я та и от но ше ни е то на зри те ли те спря мо случ ва що то се на 
сце на та, наст рой вай ки ги пър во на често ти те на „тук и се га“ на пър фор-
ман са. В те зи дейст вия по па ра док са лен, при вид но на и вен на чин той 
сблъск ва ба нал но то (про фан но то) и дости га не то до ар хе тип ни об ра зи и 
съ дър жания. На фо на на об раз от иди ли чен плаж с пал ма на те ле ви зи-
он ния екран, сви рей ки на ви о лон че ло и пе ей ки, той се пре въп лъ ща ва 
в по доб но на ру сал ка ми тич но съз да ние, ко е то твър ди, че е „тук от ве-
ко ве, приз ва но да раз пръ ск ва лю бов“. На фо на на за ба вен ка дър на 
ти чащ ге пард из пъл ни те лят пре тър пя ва по ред на та ме та мор фо за в не що 
ка то все лен ска май ка, ко я то тряб ва да нах ра ни сво и те деца. Олицет во-
ря ва се с во до пад, кой то раз пръ ск ва сво я та енер гия; пее, при зо ва ва 
це леб на та мощ на сек су ал на та енер гия, из вър ш вай ки на сце на та по ред-
на си му ла ция на сек су а лен акт, го во ри на раз лич ни ези ци, до ка то му 
пра вят ма саж, кой то дейст ва бла гопри ят но не са мо на то зи, кой то го 
да ва и по лу ча ва, но и на оне зи, ко и то го гле дат… До би ва об ра за и на 
от да ва щия се бе си ар тист ед нов ре мен но ка то ня как во свръх съ щест во, 
но и ка то уяз вим чо век, кой то но си сво и те ди ле ми и вът реш ни про ти во-
ре чия, но и те мо гат да се тран с фор ми рат в „по зи тив ни виб ра ции“. 
Зато ва и на зри те ля пе ри о дич но му се на пом ня да на тиска с пръст раз-
лич ни те точ ки на сво я та „i-cure кар та“ и та ка да „ра бо ти“ вър ху тях. 
Всич ки те те зи ме та мор фо зи, през ко и то из пъл ни те лят пре ми на ва, за-
поч ват да при до би ват зна че ние на ин с це ни ра не на фи гу ра та на пър фор-
мъ ра/ар тиста ка то про ек ция на ня как ва свръх си ла, ко я то тран с ли ра през 
се бе си све та, пре об ра зя ва го, приз ва на е да тран с фор ми ра стра да ни е-
то в не го в често ти, ко и то но сят по ми ре ние, лю бов, по ло жи тел на връз ка 
с дру гия и със света. Послед на та сце на на пър фор ман са пости га осо бе-
на тран с гре сия в уста но ве на та под ред ба, раз т ва ряй ки ед но из ме ре ние 
на по ра зи тел на, не раз ре ши ма тра ги ка, за ло же на в от но ше ни я та тво-
рец – свят – зри тели. Вече сва лил пе ру ка та си, об ле чен в обик но ве на 
те ниска (с над пис на ан г лийски, кой то оз на ча ва 6-струн на ки та ра – ар-
тистът ка то ин ст ру мент, на кой то све тът и зри те ли те „сви рят“), Дим чев 
ся да пред те ле ви зо ра, на кой то с удар от гонг на пъл но не о чак ва но се 
по я вя ва сним ка на тру по ве те на две заст ре ля ни в гла ва та де ца, встра ни 
ле жи и тях на та мър т ва май ка, об ле че на в дре хи, ко и то под сказ ват, че 
зло ве ща та сце на е ня къ де от Близ кия изток. Ефек тът е шо ков, до ри пър-

ПРОМЕНИТЕ В ТЕАТРАЛНАТА СИТУАЦИЯ



77

во на чал на та ре ак ция е да се за пи та ме за етич ни те ос но ва ния на Дим чев 
да из пол з ва по доб на снимка. Но той из к лю чи тел но уме ло обигра ва 
си ту а ци ята. Изпъл ни те лят из па да в не що ка то пси хо ти чен транс и мо но-
лог, в кой то се кръстос ват гла со ве те на наб лю да те ли на сце на та (пред-
по ла га е ми мне ния на зри те ли те), не го ви ят соб ст вен (как ва е от го вор-
ност та му на ар тист пред ли це то на на си ли е то в све та?), гла со ве те на 
ум ре ли те де ца, с ко и то „раз го ва ря“ – всич ки те пре ми на ват през не го и 
ди а ло ги зи рат по меж ду си; той треска во въп лъ тя ва всич ки те зи по зи ции, 
об го ва ряй ки шо ка от ви да на не до пусти мо то на си лие, про ти во ре чи ви те 
ре ак ции, ко и то про во ки ра, но и тър си из лаз от не го, кой то да ги тран с-
фор ми ра в друг вид си ла. В то зи напрег нат мо мент па ра док сал но ко-
мич но из г леж да, ко га то той взи ма сво я та „i-cure кар та“ и при зо ва ва 
зри те ли те да из в ле кат „доб ро та“ от об раза. Наив ност та и на пръв пог лед 
аб сур д но ст та на жеста бър зо са пре о до ле ни от се ри оз ност та на пос ла-
ни ето. Пърфор ман сът за я вя ва се бе си ка то прак ти ка да се опит ва ме да 
се свър з ва ме със све та и по меж ду си по на чин, по кой то мо же да тран-
с фор ми ра бол ка та и на си ли е то в не що дру го – за Иво Дим чев в лю бов, 
в ем па тия, в си ла, с ко я то мо жем да про дъл жим напред. „I-Cure“ ня как 
па ра док сал но ста ва пър фор манс за то ва как мо жем да се от на ся ме към 

„Тан цът Дел хи“ – Ив. Ви ри па ев, реж. Г. Сто ев, На ро ден те а тър, 2017/18
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стра да ни е то в све та, без да по тъ ва ме в него. Фигу ра та на ар тиста ся каш 
с осо бе на си ла го кон цен т ри ра в се бе си, той е пре сеч на та точ ка меж ду 
све та и зри те ли те; в не го во то тя ло и съз на ние се „пре до го ва рят“ от но-
ше ни я та по меж ду им. И в то ва Иво Дим чев по не под ра жа ем на чин из-
в ли ча и тра гич но из ме ре ние – все ки жер т ва по не що от се бе си в те зи 
от но шения. Накрая той, ве че ка то са мия се бе си, без пе ру ка, с раз ма зан 
грим, ся да пред пуб ли ка та и гле дай ки я, за поч ва да на тиска точ ки те на 
сво я та „i-cure кар та“, на зо ва ва ед на по ед на за как во сто ят и по лу ча ва и 
своя за ряд от пуб ли ката.

Как да се из пра вя ме пред стра да ни е то ка то ек зистен ци ал на ка те го рия 
на жи ве е не то, как се от на ся ме към не го, е те ма и на ед но те ат рал но 
пред став ле ние на бъл гар ска сце на, ко е то я поста вя от но во през спе ци-
фи чен под ход на ор га ни зи ра не на те ат рал на та си ту ация. Става въпрос за 
„Тан цът Дел хи“ от Иван Ви ри па ев с ре жи сьор Га лин Сто ев (На ро ден те а-
тър, 2016/2017) – един от мо же би най-доб ри те при ме ри за съв ре ме нен 
дра ма ти чен те а тър от пос лед ни те го ди ни, кой то впис ва в сво я та есте ти ка 
и стра те гии, ид ва щи от из куст во то на пър фор манса. Те се из ра зя ват не 
тол ко ва в ак тьор ско то из пъл не ние, а в под хо да към ор га ни зи ра не на 
въз при я ти я та – то от ва ря рам ка та на сце на та и обе ди ня ва вре ме то на 
пред став ле ни е то с ре ал но то вре ме, на ост ряй ки се ти ва та за мо мен та 
„тук и се га“. Във фи ло соф ска та наст рой ка на „Тан цът Дел хи“ се от кри ват 
до пир ни точ ки с та зи на „I-Cure“. Пред став ле ни е то се състои от се дем 
крат ки сце ни, ко и то мо гат да се въз при е мат ка то се дем съв ре мен ни 
прит чи, се дем упраж не ния за из пра вя не пред бол ка та от стра да ни е то, 
за гу ба та, смърт та, край ност та на чо веш ко то съ щест ву ване. Всич ки те са 
ка то ра зигра ва не на един и съ щи мо тив, обе ди нен от исто ри я та за танц, 
кой то има по ра зи тел но въз дейст вие вър ху все ки, ста нал не гов сви детел. 
Танцът е епи том на се тив но то (съ)пре жи вя ва не. „Тан цът Дел хи“ от пи е са-
та се пред ста вя ка то по би ращ в се бе си ця ла та бол ка и тра ги ка на све та, 
но през ней но то съпре жи вя ва не но си лек и ре ше ние за стра да ни ето. 
Посла ни е то му е, че един ст ве но усе ща не то за еди не ние, раз т ва ря не в 
насто я щия мо мент, в кой то се от ме нят всич ки про ти во по лож ности и се 
сли ват всич ки раз гра ни че ния, бол ки и тер за ния, стра да ни е то мо же да 
се тран с фор ми ра в си ла за не го во то пре о до ля ва не; един ст ве но ин тен-
зив но то пре жи вя ва не на жи во та в не го ва та ця лост ност мо же да до ве де 
до сюб ли мен до сег с щастието.
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Кон цеп ци я та за еди не ние и пости га не на ин тен зив но пре жи вя ва не на 
при съст ви е то тук-и-се га ста ва во де ща и в пред став ле ни е то на ре жи сьо ра 
Га лин Сто ев в На род ния те атър. Той я осъ щест вя ва по ня кол ко на чина. 
Най-до ми ни ра щи ят е ор га ни за ци я та на вре ме то. В сце нограф ско то ре-
ше ние на Ни ко ла То ро ма нов един ча сов ник по соч ва точ ния ре а лен час 
във все ки един мо мент от пред став ле ни ето. Така те ат рал на та ус лов ност 
се впис ва в ре ал ност та, сце нич но то дейст вие и зри те ли те са част от 
един и същ миг, тях но то вре ме е единно. Пред став ле ни е то не крие, че 
е те а тър (та ка, как то и пи е са та твър ди, че не ща та тряб ва да се при е мат 
та ки ва, как ви то се явя ват). То е ед на яв на игра, сце на та непре къс на то 
се пре на реж да спо ред из ри ча ни те ин ст рук ции в ре мар ките. От дру га 
стра на, то е уст ре ме но към „уго ле мя ва не“ на при съст ви е то пос ред ст-
вом про жек ти ра не на ли ца та на из пъл ни те ли те на го лям екран, как то и 
пос ред ст вом ог ле да ла та, об рам ч ва щи ед но то кри ло на сце на та, ко и то 
до пъл ни тел но я уд во я ват и до пъл ни тел но раз ши ряват. Фоку сът един-
ст ве но вър ху не ми те ли ца на екра на, зас не ма ни в ре ал но вре ме, вър ху 
тях но то из ра же ние, прих ва на то в опре де ле но състо я ние, под чер та ват 
об ра за на чо ве ка, па ра док сал но под сил ват се тив но то му въз при е ма не. 
В пред став ле ни е то на Га лин Сто ев то ва се случ ва по един мно го де ли-
ка тен на чин, кой то играе с раз лич ни ре гист ри на изоб ра же ни е то меж ду 
неж ност, иро ния, чув ст ви тел ност. Така „Тан цът Дел хи“ раз т ва ря те ат-
рал на та си ту а ция ка то „по ле на емо ци о нал но съпре жи вя ва не“; ра бо ти  
с/вър ху ем па ти я та ка то цен ност5.

Друг при мер от ак ту ал на та сце нич на прак ти ка, кой то но си сил на, ка те го-
рич на по зи ция по от но ше ние фун к ци я та и зна че ни е то на те ат рал на та си-
ту а ция ка то обе ди ня ва ща игра е щи и гле да щи, е „NEОдач ни ци“ – сце нич-
на вер сия по пи е са та на М. Гор ки „Дач ни ци“ с ре жи сьор Иван Пан те леев. 
Тя е за я ве на пре дим но на съ дър жа тел но ни во и е ди рек т но из ре че на в 
са мо то на ча ло на спек та къ ла, ка то в ха рак тер на та за ре жи сьо ра ра цио -
нал на наг ла са из каз ва не що, с ко е то и оста на ли те те ат рал ни твор ци, 
ко мен ти ра ни тук, на вяр но би ха се съг ла сили. Зато ва и ще си поз во ля да 
ци ти рам по-го лям па саж, с кой то всъщ ност пред став ле ни е то се от кри ва. 

5 В те зи ка те го рии и са ми ят Га лин Сто ев за я вя ва есте ти чески те си и етич ни 
це ли с то зи спек такъл. Вж.: Тан цът „Дел хи“: В по ле то на емо ци о нал но то 
съпре жи вя ване. Интер вю на Си я на Не дял ко ва с ре жи сьо ра за бю ле ти на и 
бло га на МТФ „Вар нен ско ля то“ 2018, достъп но на varnatheatrefest.viafest.
org.
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В са мо то му на ча ло ге ро ят на Вла до Ка ра ма зов – Ша ли мов, се об ръ ща 
ед нов ре мен но към сво я та съ бе сед нич ка Ма ря (Те о до ра Ду хов ни ко ва) и 
към пуб ли ка та, каз вай ки: „Те а тъ рът е мо же би пос лед но то място, къ де то 
об щест во то диску ти ра и мис ли на глас – и най-важ но то – вър шим го за-
едно. Театъ рът е мо мент на ко лек тив но съз на ние. (…) Изклю чи тел но то в 
те а тъ ра е Вре мето. Време то, ко е то от де ля ме, за да из т ръг нем про це си от 
ре ал ност та и да ги дести ли ра ме до състо я ни е то на ви со ка въз бу да, да, 
в из вестен сми съл и до сте пен на не тър пи мост… и та ка да ги пре вър нем 
в из куство. Да по ка жем те зи про це си в мо мен та на тях но то случ ва не, в 
дви же ние, да ги по ка жем ка то де мон ст ра ция на не до вър ше но то, ка то 
Ра бо та – ра бо та вър ху жи во та, вър ху из куст во то, вър ху от дел на та ду ма, 
е при ви ле гия и дълг на вся ка сце на“6. Тези ду ми, впи са ни в сце нич но то 
дейст вие, до го ля ма сте пен от ра зя ват на чин на мис ле не, про дъл жа ващ 
тра ди ци я та на епи ческия те а тър. „NEОдач ни ци“ съ що огол ва те ат рал на та 
си ту а ция ка то ди рек т но об щу ва не меж ду сце на и зри те ли, но до го ля ма 

6 Тек стът е до пи сан към пи е са та на Иван Пан те леев. Вж. Програм ка към поста-
нов ка та „NEОдач ни ци“ по Мак сим Горки. Сценич на вер сия и ре жи су ра: Иван 
Пан те леев. Наро ден те а тър „Иван Ва зов“, се зон 2017/18.

„NEОдач ни ци“ по М. Гор ки, реж. Ив. Пан те ле ев, На ро ден те а тър, 2017/18
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сте пен за паз ва рам ка та, ко я то ги раз гра ни чава. Всъщ ност есте ти ка та на 
поста нов ка та пра ви ин те рес но съ че та ние меж ду съв ре ме нен епи чески 
и дра ма ти чен те атър. Фикци о нал на та си ту а ция в пи е са та на Мак сим 
Гор ки е прех вър ле на в ус лов на съв ре мен ност и раз т во ре на в кон тек ста 
на кон г ло ме рат от дру ги тек сто ве – ху до жест ве ни и до ку мен тал ни, ко-
и то об съж дат проб ле ми на днеш ния свят. Така ле тов ни ци те на Гор ки са 
пред ста ве ни ка то би ту ва щи в ед на „ро ди на“ – хо тел три звез ди (спо ред 
го ле мия не о нов над пис, кой то ви си над поч ти го ла та сце на), и непре къс-
на то об го ва рят своя жи вот, в кой то се на мес ват ак ту ал ни проб ле ми ка то 
на раст ва щия дет ски глад, за ми ра не то на аграр но то сто пан ст во, обез сил-
ва не то на граж дан ски те про тести, на мек ва се до ри за бе жан ци те и т. н. 
Всеки от тях се ан га жи ра по соб ст вен на чин с дейст ви тел ност та, за е ма 
„ро ля“ спря мо нея, след ва соб ст ве на стра те гия за оце ля ва не и при да ва не 
на сми съл на жи во та си, и имен но с то ва се за ни ма ва пред став ле ни ето. 
Така сце на та се прев ръ ща в сво е об ра зен по ди ум на раз лич ни жи тейски 
по зиции. Въпре ки че мо же да се усе ти ка то настав ни ческо, не мис ля, че 
ка то етос то е ди дак тич но, за що то не опре де ля ни то ед на от те зи по зи-
ции за аб со лют на или вярна. По-ско ро оста вя на зри те ли те „ра бо та та“ 
да се съ от на сят с ед на или дру га, да се при поз на ят или не в ня коя от 
тях, вът реш но да диску ти рат с тях, а та ка и със се бе си, със соб ст ве на та 
си наг ла са и на чин на съ щест ву ва не в сво я та „ро дина“.

Накрая ми се иска да ко мен ти рам пос ле ден при мер, кой то по ин те ре-
сен на чин се впис ва във въпро са за етоса. Без да е пред на ме ре но или 
тър се но, не гов ав тор от но во е ар тист, кой то жи вее и ра бо ти меж ду Бъл-
га рия и дру ги ев ро пейски страни. Става въпрос за Христи ян Ба ка лов и 
не го ва та пер фор ма тив на имер сив на ин ста ла ция „Pure“7. Неслу чай но 
тя е от най-ко мен ти ра ни те в тек сто ве те от насто я щия сбор ник, за то ва 
ня ма об стой но да я описвам. Бих иска ла са мо да се спра на въпро са 
как фун к ци о ни ра есте ти ческо то пре жи вя ва не, ко е то тя ор га ни зи ра за 
сво и те по се ти те ли те, и от но во – ка къв сми съл му се при да ва. „Pure“ на-
пъл но из ли за от рам ка та на сце нич на та си ту а ция и от кон вен ци и те на 
пред ста вя не/гле дане. Имер сив на та ин ста ла ци я та за ли ча ва гра ни ца та 
меж ду зри тел и твор ба – са ма та твор ба ста ват вни ма тел но на соч ва ни те 
пре жи вя ва ния на зри теля. По съ щест во тя ор га ни зи ра есте ти ческо пре-

7 „Pure“ се пред ста вя от 2017 г. на раз лич ни прост ран ст ва в Со фия, ос нов но 
в ДНК – прост ран ст во за съв ре ме нен танц и пър фор манс, ка то през 2018 г. 
ста ва част и от програ ма та на МТФ „Вар нен ско лято“.
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жи вя ва не, ко е то е въп лъ те но (embodiedexperience) – не го ва те ри то рия 
са тя ло то и се тив ни те въз при я тия на по се ти те ли те, ка то ве че от зна че-
ние тук са под хо дът към про во ки ра не на усе ща ния, тях на та плът ност и 
заряд. Драма тур ги я та на та зи пер фор ма тив на имер сив на ин ста ла ция 
се състои от сти му ли ра не на по ре ди ца се тив ни пре жи вя ва ния, ко и то 
по раж дат друг вид съ от на ся не със за о би ка ля ща та ре ал ност, с дру гия, 
със са мия се бе си. Те раз т ва рят вът реш но то прост ран ст во, от к люч ват 
се тив на та ми съл и въ об ра жение. Те, от своя стра на, за поч ват да тво рят 
вът ре шен, ли чен, ин ди ви ду а лен за все ки раз каз за случ ва що то се. Един 
от най-за пом ня щи те се ми го ве за мен бе ше, ко га то усе щах как ня кой по-
е ма тя ло то и ръ це те ми, на соч ва ги на го ре, ся каш уст ре ме ни към не що, 
и в съ че та ние с ambient му зи ка та, ко я то се чу ва ше и раз т ва ря ше ед но 
дру го прост ран ст во, пре жи вя ва не то бе ше ка то за из ди га не, въз ди га не 
на ня къ де, къ де то ве че през осо бе ни те, за мъг ля ва щи об ра за очи ла, те 
очак ва игра е ща свет лина. Това ве че е ста на ло част от мо я та фи зи ческа и 
се тив на па мет ка то ре ал но пре жи вя но и ду ма та, с ко я то мо га да опи ша 
то зи опит, е на исти на сюблимен. „Pure“ на Христи ян Ба ка лов иска да 
раз т во ри насто я щия миг към дру ги не го ви из ме ре ния, ко и то ся каш ви-
на ги са там, но за до́се га до тях са нуж ни дру ги сти мули. Като напри мер 
про це път, напра вен в един обик но вен об ръч с опъ на ти кон ци, и ко га то 
пог ле дът по пад не в не го, прост ран ст во то се раз д во я ва и раз т ро я ва и 
ние се дви жим в те зи мно жест во из ме ре ния – ре ал ни и има ги нерни. 
Така „Pure“ съз да ва ре жим на въз при я ти я та и се тив но то пре жи вя ва не, 
кой то из ли за из вън ежед нев ния, из вън ор ди нер ни те от но ше ния със 
за о би ка ля щия свят, раз ши ря ва хо ри зон та на въз при я ти я та и раз т ва ря 
прост ран ст во за един ал тер на ти вен опит и уни кал но есте ти ческо пре-
жи вя ва не, ко е то тво ри изот вът ре свои раз ка зи за света. Инста ла ци я та 
мо же да фун к ци о ни ра един ст ве но през пре о до ля ва не на оби чай ни те 
за щит ни ме ха низ ми и кон т ро ла в по ве де ни е то ни, през то ва да се оста-
виш на до пи ра на дру гия, на се тив ния об мен с не го и със сре да та, да 
имаш до ве рие и да се от пус неш, да по вяр ваш на уве ре ни е то за етика 
на от но ше ни я та в нея. Имен но свръ хо цен ностя ва не то и ди рек т но то 
практикуване на те зи ка чест ва на ми рам опре де ля щи за ето са на „Pure“.

И ко га то пак се вър нах ме на по ня ти е то „етос“, не мо же да не се спо ме не, 
че ед на от съ щест ве ни те про ме ни в бъл гар ска та те ат рал на прак ти ка от 
пос лед ни те де се ти ле тия, ко я то из веж да напред имен но „ето са“ на те-
а тъ ра, е без с пор но но ва та въл на от до ку мен та лен те а тър, пред ста ве на 
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ос нов но от Сту дио за до ку мен та лен те а тър „Vox Populi“ с во дещ ре жи-
сьор Не да Со ко лов ска и по ре ди ца та до ку мен тал ни пред став ле ния на 
Те а тър „Реп ли ка“. За дра ма тур ги чен ма те ри ал на сво и те пред став ле ния 
те взи мат ре ал ни исто рии на хо ра, пред ста вя щи раз лич ни, пре дим но 
мар ги на ли зи ра ни или в не рав ностой но по ло же ние со ци ал ни гру пи, 
за да пов диг нат през тях диску сия вър ху ак ту ал ни об щест ве ни проб-
леми. Худо жест ве ни те ре зул та ти на тех ни те пред став ле ния ва ри рат, с 
въз г ле ди те в ня кои от тях мо же да се спо ри, но факт е, че ед ни от най-
ус пеш ни те сред тях – ка то напр. по ре ди ца та „Не ви ди ми“, „Але, хоп, по 
опъ на та та тел“, „Ко е то оста ва“ с ре жи сьор Не да Со ко лов ска – не са мо 
да ват глас на исто рии, ко и то оста ват не чу ти в пуб лич но то прост ран ст во, 
но и ра бо тят за то ва да се про ме ни пер с пек ти ва та към тях, апе ли рат към 
съпри част ност. Тази въл на в бъл гар ския те а тър мо же да се съ от не се към 
наб лю да ва на та от со ци о ло га Паскал Ги лен и дра ма тур га Ги Кулс про мя на 
на па ра диг ма та в ев ро пейска сце нич на прак ти ка през пър во то де се ти ле-
тие на 21. век, ко я то се из ра зя ва в но во и на раст ва що етич но съз на ние 
на ар тистич на та об щ ност за на чи на, по кой то мо же да се за ни ма ва с 
по-го ле ми со ци ал ни пре диз ви ка тел ст ва на съв ре ми е то и да нав ли за в 

„Pure“ – кон цеп ция и ре а ли за ция: Хр. Ба калов, ДНК, 2018

©
 Ф

о т
ог

ра
ф 

И
ли

 ян
 Р

уж
ин

Ан ге ли на Ге ор гиева. МОЖЕМ ЛИ ДА ГОВОРИМ ЗА НОВ ЕТОС...



84

кре а ти вен ди а лог с об щест во то, кой то мо же да про во ки ра но ви етич ни 
из бо ри на не го ви те чле но ве8.

И тук бих иска ла да се зах ва на за по ня ти е то „ети чен об рат“. Не бих мог ла 
да твър дя, че ко мен ти ра ни те тук пред став ле ния но сят та къв в бъл гар ска-
та из пъл ни тел ска прак тика. Но то ва, ко е то ги обе ди ня ва, е ед но дъл бо ко 
ху ман но пос лание. По съ щест во то не е чуж до на те а търа. Изкуст ва та 
и в част ност сце нич ни те из куст ва ви на ги са се об вър з ва ли с ху ман ни те 
цен ности, ко и то кре пят чо ве чест вото. Обсъ де ни те тук при ме ри по-ско-
ро про дъл жа ват по съв ре ме нен на чин съ щест ву ва щи тра ди ции, ка то на 
фо на на до ми ни ра ща та те ат рал на прак ти ка днес те дости гат до по-но ви 
и ори ги нал ни прин ци пи на сми съ ла, кой то се при да ва на пре жи вя ва-
не то в те ат рал на та си ту ация. Опре де ля щи за тях се оказ ват от ва ря не то 
на рам ка та на сце на та, про ник ва не то на те ат рал на та ус лов ност в ре ал-
ност та, кон сти ту и ра не то на един но вре ме-прост ран ст во меж ду сце на и 
пуб лика. Ако се вър нем кон крет но да въпро са за тех ния етос, стру ва ми 
се, че той про из ли за от наг ла си те на един нов, „вто ри“ ху ма ни зъм днес, 
за кой то го во ри френ ски ят фи ло соф Люк Фе ри: „На място то на пър вия 
ху ма ни зъм, то зи на Прос ве ще ни е то и пра ва та на чо ве ка, ид ва вто ри, 
зна чи тел но раз ши рен ху ма ни зъм: нов ху ма ни зъм на брат ст во то и сим-
па ти я та, кой то ве че не жер т ва чо ве ка в име то на на ци я та, ре во лю ци я та, 
че и прогре са (иде а ли, поста вя ни из вън и над чо ве чест во то), но на ми ра 
в са ма та не пос ред ст ве ност на на ше то съ щест ву ва не и на чув ст ва та ни 
към дру ги те из точ ник на ед на по зи тив на уто пия“9. Във вре ме, в ко е то 
ди ги тал ни те тех но ло гии до ми ни рат на чи на, по кой то хо ра та об щу ват 
по меж ду си и със све та и ги пра вят по ве че от вся ко га ед нов ре мен но 
свър за ни и изо ли ра ни, а об щест ва та ста ват все по ве че цен ност но ра зе-
ди не ни, ак ту а ли зи ра не то на по доб на не дог ма тич на и уни вер са лист ка 
„по зи тив на уто пия“ из г леж да по ве че от за ко но мерно.

8 Вж. Cools, G. and P. Gielen (Eds.). The Ethics of Art. Ecological Turns in the Per-
forming Arts. Valiz, Amsterdam, 2014.

9 Фе ри, Л. Кра си ва та исто рия на фи ло со фи я та. С., 2018, 296.
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ТЕАТЪРЪТ В ДИГИТАЛНАТА ЕПОХА

АЛБЕНАТАГАРЕВА

В съв ре мен ния ди на ми чен свят те а тъ рът е про во ки ран все по-бър зо да 
ре а ги ра на случ ва що то се в об щест во то не са мо с те ми те, ко и то из би ра, 
но и с фор ма та и ези ка, чрез ко и то ги пред ставя. Ако се обър нем на зад 
и пог лед нем раз ви ти е то на сце нич но то из куст во, мо жем да от кро им 
ня кол ко важ ни стъп ки, спо соб ст ва ли за раз ви ти е то на те ат рал но то прост-
ран ст во и спе ци ал но на сце ногра фи ята. Теат рал на та сце на свое в ре мен но 
„при об ща ва“ и при поз на ва изоб ре те ни я та на съ от вет на та епо ха ка то 
сред ст ва за раз ви тие на соб ст ве ния си език.

В след ва щи те стра ни ци ще спо ме нем накрат ко ня кои от зна чи ми те за 
сце ногра фи я та про ме ни, ко и то имат пря ко от но ше ние към раз ви ти е то 
ѝ и пов ли я ват на съв ре мен на та прак тика. Тако ва е напри мер изоб ре-
тя ва не то на елек т ри ческа та круш ка, внед ря ва не то на елек т ри ческо то 
ос вет ле ние на те ат рал на та сце на, а впос лед ст вие и ут вър ж да ва не то 
на т. нар. „гор но ос вет ле ние“ от Адолф Апия. Насо че но то ос вет ле ние, 
про ек ти ра що сен ки вър ху из гра де на та ар хи тек ту ра, да ва въз мож ност 
за пости га не на фраг мен тар ност, съз да ва не на свет ли и тъм ни пет на и 
си лен кон т раст. Въпре ки че поста вя са мо ня кол ко спек та къ ла, иде и те 
на Апия за ос вет ле ни е то пов ли я ват не са мо вър ху раз ви ти е то на сце-
ногра фи я та, но и вър ху ця лост но то раз ви тие на те ат рал но то из куство.

Пре ди то ва оба че об щест ве ни те и ико но ми чески те про ме ни, ко и то 
настъп ват в ев ро пейски те об щест ва с по де ма на ин дуст ри ал на та ре во-
лю ция, оказ ват се ри оз но прак ти ческо вли я ние на сце ната. Дени Баб ле 
по соч ва ед на съ щест ве на про мя на, ко я то се случ ва не са мо в те а тъ ра, 
но и в об щест ве ния жи вот в края на 19. в., и ко я то, на ред с Ваг не ро ва та 
идея за то тал но из куст во, сил но пов ли я ва те ат рал ни те кон цеп ции на 
ед ни от най-зна чи ми те ре фор ма то ри на сце на та, а имен но Адолф Апия 
и Гор дън Крейг. Това е сце нич но то ос вет ле ние, ко е то се из пол з ва ка то 
ос но вен еле мент за под чер та ва не на фор ма та и пости га не на ди на мич на 
сце нич на среда. То е въз мож но бла го да ре ние на все по-ши ро ко то при ла-
га не на елек т ри чест во то и изоб що на елек т ри фи ци ра не то на те ат рал ни те 
сгради. Бабле по соч ва, че „през 1887 г. по ве че от 50 те а тъ ра в Ев ро па 
ве че при ла гат елек т ри ческо то ос вет ле ние на сво и те сцени. Изпол з ва не то 



86

му оба че под чер та ва ло сла бости те на тра ди ци он на та де ко ра ция, ка то 
пра ви ви ди ми гру бо бо я ди са ни те плоскости и по каз ва не въз мож ност та 
да се съз да де хар мо ния меж ду три из мер но то прост ран ст во и ак тьор ска та 
фи гу ра, дви же ща се меж ду плоски те ри су ва ни ка на ви“1. Тради ци он на та 
де ко ра ция в края на 19. в. е фор ми ра на от от ми ра ща та не ок ла си цистич на 
и ро ман ти ческа есте ти ка на сце ната. Харак тер ни за нея са ком по зи ци и те 
от плоски ри су ва ни ку ли си, ко и то огра ни ча ват ми зан с це на по ши ри на та 
на сце ната. На го ле ми те ев ро пейски сце ни та зи тех но ло гия е достиг на-
ла раз ме ри те на ин дуст рия, в ко я то са ан га жи ра ни не са мо ху дож ни ци 
и скул п то ри, но съ що ин же не ри и мно го тех ни чески ли ца, ра бо те щи за 
ре а ли зи ра не то на кра си ви сце нич ни кар тини.

Друг ва жен мо мент за сце ногра фи я та и те а тъ ра е по я ва та на ки но то и 
раз ви ти е то му в из куство. Влия ни е то на ки но то вър ху те ат рал на та есте-
ти ка е обект на ре ди ца из с лед ва ния. В сво я та кни га „Фил мо ва та про жек-
ция в те ат рал ния спек та къл 1909–1969“ Светос лав Ко ка лов ана ли зи ра 
зна че ни е то на ки но то за раз ви ти е то на спек та къ ла и по-спе ци ал но за 

1 Bablet, Denis. The revolutions in stage design of the XX century. Leon Amiel, 
Paris – New York, 1977, 40.

„Ла тер на Ма ги ка“ – реж. А. Ра док, сцен. Й. Сво бо да, 1958
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сце ногра фи я та, ка то под роб но раз г леж да прак ти ки те на ед ни от най-
зна чи ми те фи гу ри в те ат рал на та исто рия в по со че ния пе риод. Кока лов 
обоб ща ва: „Об но вя ва ща та енер гия, ко я то ки но то ин жек ти ра в те а тъ ра, 
да ва най-раз лич ни ре зул та ти, (…) ня ма да е пре си ле но, ако ка жем, че 
днеш ни ят те а тър е та къв, ка къв то го поз на ва ме, бла го да ре ние на ки ното. 
Инди рек т но ки но то про во ки ра, пов лия, про ме ни и тлас на те а тъ ра към 
ек с пе ри мен ти в раз лич ни по со ки, по ня ко га вза им но от ри ча щи се“2. 
Любо пит но е да се от бе ле жи, че про жек ци он на та тех но ло гия, по при-
ме ра на елек т ри фи ци ра не то на те ат ри те, из к лю чи тел но бър зо (са мо за 
две де се ти ле тия) се раз про ст р а ня ва из го ле ми те те ат рал ни ин сти ту ции 
в Ев ро па: „След пър ви те включ ва ния на ки но то на Ме ли ес в ка ба рет ни 
спек так ли та зи прак ти ка се раз про ст р а ня ва бър зо в Ев ропа. Голе ми те 
му зи кал ни те ат ри ку пу ват про жек ци он на тех ни ка. В Гер ма ния след Пър-
ва та све тов на вой на бро ят на обо руд ва ни те сце ни е ве че 15“3.

Про жек ци я та да ва въз мож ност поста нов ка та да се раз гър не в един 
по-ши рок план, ка то пред ло жи на зри те ля друг пог лед към те ат рал на та 
сцена. Едни от най-вли я тел ни те ре фор ма то ри в те а тъ ра ек с пе ри мен-
ти рат с из пол з ва не то на ки но и зоб ра же ни е то в спек та къ ла. В на ча ло то 
на 20. в. Все во лод Ме йер холд, Ер вин Писка тор, Бер толт Брехт, Сер гей 
Ай зен щайн за ед но с ху дож ни ци те, с ко и то ра бо тят в сво и те про дук ции, 
за поч ват да из пол з ват пости же ни я та на ки но то, за да раз гър нат ези ка 
на поста нов ки те си, да го обо га тят и най-ве че за да пре вър нат те а тъ ра в 
то тал но из раз но сред ст во – сред ст во за про па ган да на идеи.

От дру га стра на оба че ки нопро жек ци я та са ма по се бе си (в пър во об ра-
за си на зас не то на лен та дейст вие във вре ме то и прост ран ст во то) все 
още не е оно ва сред ст во, спо соб но да пре диз ви ка ре во лю ци о нен обрат. 
Включ ва не то на дви же щи те се кар ти ни в те ат рал но то дейст вие при до-
би ва но ви из ме ре ния с иде я та за мон та жа: „Мон та жът е клю чо ва ду ма 
за ця ло то мо дер но из куст во. (…) Просто то (на пръв пог лед) за леп ва не 
на къ со ве лен та, фик си ра ла раз лич ни от ря зъ ци от вре ме и дви же ние, 
пер со на жи и фор ми с раз лич на ед ри на, пер с пек ти ви и по ло же ния в 
прост ран ст во то, от к люч ва страсти те на аван гар да към но вия фе но мен 

2 Ко ка лов, Све тослав. Филмо ва та про жек ция в те ат рал ния спек та къл 1909–
1969. София: НХА, 2013, 41.

3 Пак там, 37.
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и окон ча тел но то за гър б ва не на на ра тив ния те а тър“4. Монта жът на ки-
но и зоб ра же ния и съ че та ва не то му с жи вия ак тьор на те ат рал на та сце на 
в ком би на ция с ек с пре сив но то ос вет ле ние са но ви те еле мен ти на сце-
ногра фи я та, ко и то про дъл жа ват да се раз ви ват стрем г ла во с напред ва-
не то на тех но ло гиите.

През 1958 г. ед на от ем б ле ма тич ни те фи гу ри в сце ногра фи я та във вто ра та 
по ло ви на на 20. в. – Йо зеф Сво бо да, впе чат ля ва гости те на из ло же ни е то 
в Брюк сел със сво я та ин ста ла ция за Че хос ло ваш кия па ви ли он „Ла тер на 
ма ги ка“. Тя пред став ля ва си мул тан но про жек ти ра ни изоб ра же ния на 
раз лич ни екра ни (по ли екран), ко и то са в ко му ни ка ция как то по меж ду 
си, та ка и с ак тьо ра на сце ната. Този прин цип на ра бо та се прев ръ ща в 
зна ков за Сво бо да, кой то дъл го ек с пе ри мен ти ра с из пол з ва не то на ви-
де о то и про жек тор ни те екра ни в сво и те спек так ли в про дъл же ние на 
три де се ти летия.

То зи под ход впос лед ст вие се прев ръ ща в устой чив еле мент на те ат рал-
ния спек та къл, кой то пре жи вя ва бур но раз ви тие от 60-те го ди ни до на ши 
дни, не ми ну е мо об вър зан с раз ви ти е то на тех но ло ги ите. Арнолд Арън сън 
спо де ля: „Ста ро то обоз на ча ва не на те а тъ ра, пуб ли ка та, дву- и три из мер-
ни те об ра зи, фи зи ческа та рам ка и ре ал но то вре ме и прост ран ст во са 
под ри ти, раз ши ре ни, раз би ти и раз тър сени. Ние сме об гър на ти в криза. 
Същест ву ва оба че ед но въл не ние – то ва са ди ги тал ни те тех но логии. Те са 
зна чи ма про мя на, осъ щест вя ва ща важ на тран с фор ма ция в чо веш ко то 
съз на ние по доб но на та зи, ко я то се случ ва в за пад на та исто рия меж ду 
Сред но ве ко ви е то и Ре не сан са“5.

Ди ги тал но то изоб ра же ние е обект на ре ди ца те о ре тич ни из с лед вания. 
Едно от най-об стой ни те в та зи по со ка е на Стив Дик сън „Ди ги тал но то 
пред став ле ние“6. В не го Дик сън раз г леж да как то исто ри ческо то, та ка и 
есте ти ческо то вли я ние на ки но то, ви де о то и ди ги тал но то изоб ра же ние, 
тех ни те вза и мо от но ше ния и въз дейст вие вър ху те ат рал но то пред став-
ление. Той под чер та ва, че „те а тъ рът из на чал но е вир ту ал на ре ал ност 

4 Пак там, 40.
5 Aronson, Arnold. The Power of Space in a Virtual World. – In: Performance design. 

Ed. Dorota Hanna and Olav Harslof. Museum Tusculanum Press. University of 
Copenhagen, 2008, 23.

6 Dixon, Steve. Digital Performance. A History of New Media in Theatre, Dance, 
Performance art and Installation. The MIT Press, London, England, 2007.
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или „ори ги нал на та ма ши на за вир ту ал на ре ал ност“7, тъй ка то зри те ли те 
са при зо ва ни да се по то пят в един из куст ве но съз да ден свят. Диксън 
ана ли зи ра съ що та ка и де фи ни ци и те за вир ту ал но прост ран ст во, ко и то 
раз лич ни те о ре ти ци, глав но през 90-те го ди ни, фор му лират. Най-пъл на-
та спо ред не го е на Ха у ард Рейн голд и тя включ ва три вза и мос вър за ни 
ас пекта. Първи ят е „по та пя не“, или чо ве кът да бъ де за о би ко лен от три-
из ме рен свят; след ва щи ят е да има въз мож ност чо ве кът да се дви жи в 
то зи свят, да из би ра сво я та глед на точ ка; тре ти ят е ма ни пу ла ци я та, т.е. 
да има въз мож ност да вли яе и да про ме ня сре да та8. Тези опре де ле ния 
да ти рат от на ча ло то на 90-те го ди ни и към днеш на да та ве ро ят но мо гат 
да се при ба вят още ас пек ти на вир ту ал на та ре ал ност, ка то напри мер 
въз мож ност та за жи во об щу ва не (VR9 Chat) меж ду хо ра във вир ту ал но 
прост ран ст во, до ка то фи зи чески се на ми рат на раз лич ни места по света. 
Тук раз ли ка та със стан дар т ни те со ци ал ни мре жи е, че пот ре би те лят 

7 Ibidem, p. 362.
8 Ibidem, p. 364.
9 Virtual Reality – от англ., вир ту ал на ре алност.

„Ха ка наи“ – Ком па ния „Ад ри ен М. & Клер Б.“, Фран ция, 2013
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пол з ва VR-очи ла или дис п лея на те ле фо на си, чрез ко и то се по та пя в 
пред ва ри тел но из б ра ния свят.

Въпре ки всич ки те зи въз мож ности, ко и то съв ре мен ни ят тех но ло ги чен 
свят пре доста вя, те а тъ рът про дъл жа ва вни ма тел но да под би ра из раз ни те 
си сред ства. Но все по-ре ал на ста ва въз мож ност та зри те лят да бъ де по-
то пен в дейст ви е то чрез всич ки свои се ти ва ед нов ре менно. Към тек ста 
и сце ногра фи я та, ко и то въз при е ма ме, се при ба вя и въз мож ност та той 
да бъ де „пре не сен“ или „по то пен“ в из ця ло мо де ли ран свят. С раз ви-
ти е то на ин дуст ри я та, раз ра бот ва ща VR-тех но ло гии и про дук ти, то зи 
свят ве че мо же да бъ де пред ва ри тел но зас нет, т.е. не са мо ком пю тър но 
ге не риран. Такъв при мер е госту ва ли ят пре ди го ди на в Со фия в рам-
ки те на АСТ фести вал за сво бо ден те а тър 2017 г. спек та къл „Whist“ на 
бри тан ска та ком па ния AFE (Ashford). В спек та къ ла-пре жи вя ва не, тра е що 
око ло 40 мин., зри те лят, или по-ско ро по се ти те лят, нав ли за в све та на 
пред став ле ни е то чрез VR-очи ла10 и след крат ки ин ст рук ции за пре ми на-
ва не през вир ту ал но то прост ран ст во на пред став ле ни ето. Така обо руд-
ван и на прак ти ка изо ли ран от дейст ви тел ност та, той по е ма по пъ тя на 
сюр ре а листич ни об ра зи, ко и то из ник ват око ло него. Пота пя не то в то зи 
свят е не из бежно. Веднъж по пад нал там, пос ле до ва тел но той за поч ва 
да пре ми на ва от място на място, от стая в стая. Праз ни, стран ни, ня кои 
мръс ни, дру ги тъмни. Актьор ско то из пъл не ние е по-ско ро при съст вие 
и е част от то зи сюр ре а листи чен филм с еле мен ти на хорър. Усеща не то 
за по па да не във филм е из к лю чи тел но ре ално. На прак ти ка чо век гу би 
връз ка та си със за о би ка ля щия го дейст ви те лен свят, гу би ори ен та ция в 
прост ран ст во то, ко е то на ла га по вре ме на пре жи вя ва не то хо ра от еки па 
да се гри жат за бе зо пас ност та на зри те лите.

Те зи тех но ло гии фор ми рат но ви по ле та на те ат рал но то пре жи вя ване. 
Зрите лят на пуска ком фор та на сто ла в са ло на и се по та пя в ин те рак тив но 
прик лю чение. Той напри мер вли за в до ма на пер со на жи те, се ди с тях 
на ед на ма са, раз хож да се в ста я та, преска ча от място на място са мо с 
ед но дви же ние на пог ле да си.

Спек та къ лът „Ха ка наи“ на френ ска та ком па ния „Ад ри ен М. & Клер Б.“, 
кой то госту ва във Вар на по вре ме на те ат рал ния фести вал „Вар нен-
ско ля то“ 2018, е друг ин те ре сен и опре де ле но въз дейст ващ при мер 

10 Очи ла за вир ту ал на ре ал ност – шлем, кой то се поста вя на гла ва та, а пред 
очи те е поста вен дис п лей, ре а ги ращ на пог ле да на чо века.
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за из пол з ва не на ди ги тал ни тех но логии. Компа ни я та съ че та ва танц и 
3D-изоб ра же ние, ре а ги ра що на дви же ни я та на из пъл ни теля. Резул та тът 
е впе чат ля ващ ди а лог меж ду вир ту ал ност и ре ал ност. Зрите лят тук е в 
по зи ци я та на наб лю да ващ, а ме ди я та е ак ти вен па р т ньор на та н цьора. 
На прак ти ка прости те ге о мет рич ни фор ми, по я вя ва щи се по сте ни те на 
спе ци ал но из гра де ния куб, в кой то се случ ва тан цо во то из пъл не ние, 
ожи вя ват пред очи те на зри те лите. Всич ко то ва ста ва чрез сен зо ри, от чи-
та щи дви же ни я та на из пъл ни тел ката. Хоре ограф ски ят ма те ри ал пре ли ва 
меж ду тя ло то на та н цьо ра и ди ги тал но то изоб ра жение.

Те а тъ рът се ди ги та ли зи ра все по-бър зо и по-ка чест ве но и из пол з ва раз-
ви ти е то на тех но ло ги и те, за да ек с пе ри мен ти ра, изоб ре тя ва и въ веж да 
но ва те ат рал ност, ко я то изиск ва от зри те ля ак тив но участие. От ед на 
стра на, по та пяй ки го бук вал но във вир ту ал на та ре ал ност и от дру га – 
въз дейст вай ки му чрез яр ки об ра зи и на пръв пог лед не въз мож ни вза-
и мо дейст вия, оста вя щи усе ща не то за пре жи вя на магия.

„Whist“ – VR те а тър, съз да те ли: Е. Фур ми и А. На ка му ра (AΦE), Ве ли коб ри та ния, 
2017
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД КУКЛЕНИЯ ТЕАТЪР ДНЕС

ЗОРНИЦАКАМЕНОВА

След на ча ло то на 21. век по тен ци а лът на кук ле ния те а тър се про я вя ва в 
две по соки. Една та е кла си чески ят кук лен те а тър, кой то в същ ност та си 
се ос но ва ва на връз ка та на те а тъ ра с дра ма та (ли те ра тур но цен т рич на 
фор ма), а дру га та се ба зи ра на въз мож ности те на не жи ва та ма те рия на 
сце на та да фор ми ра те ат рал на из раз ност без връз ка с тек ста – тя мо же 
да се на ре че „ви зу ал на по со ка“ в раз ви ти е то му. По-пъл на пред ста ва 
за нея по лу ча ва ме при ана ло гия с дра ма тич ния те атър. Опис вай ки 
по ня ти е то „пост д ра ма ти чен“, Ханс-Тис Ле ман каз ва, че „ста ва въпрос 
дейст ви тел но за те а тър, кой то под най-раз лич ни фор ми на пуска един 
стар мо дел – мо де ла на театъранадрамата, ка то един ст вен и ос но-
во по ла гащ и кой то се де фи ни ра по  нов на чин – ка то си ту а ция меж ду 
ак тьо ри и зри те ли“1.

Вев ро пейска та кук ле но-те ат рал на прак ти ка след 90-те го ди ни на 20. в. 
се про ме ня фор му ли ров ка та на по ня ти е то „кук ла“. Все по-често се 
го во ри за кук ла та ка то част от по-ши ро ко об х ват но то по ня тие сцени-
ченобект (performingobject). Това по ня тие е въ ве де но за пръв път от 
Франк Про шан, за да оз на чи „ма те ри ал ни об ра зи на хо ра, жи вот ни и 
ду хо ве, ко и то са съз да де ни, пред ста ве ни и ма ни пу ли ра ни в на ра тив-
но или дра ма тич но пред став ле ние“2. От днеш на глед на точ ка кук ла/
сце ни чен обект мо же да бъ де все ки при съст ващ ху до жест вен или 
до ри ready-made про дукт на сце на та, кой то е под ло жен на ожи вя ва не 
и оду ше вя ва не, под чи нен на ху до жест ве на идея, как то и все ки пред-
мет, ма те ри ал, ма те рия, част от не жи ва та сре да, от прост ран ст во то, 
от тя ло то, на кой то е прив не се но опре де ле но от но ше ние от стра на 
на тво реца. Имен но то ва на ла га в ня кои стра ни кук ле ни ят те а тър да е 
при чис лен към те а тъ ра на ани ма ци я та, ко е то из мест ва вни ма ни е то от 
су бек та (кук ла та) към дейст ви е то (ани ма ци я та) и от но ше ни е то меж ду 
ак тьор и не жи ва среда.

1 Ле ман, Ханс-Тис. Ин тер вю на Ан ге ли на Ге ор ги е ва. – Литературенвестник, 
XVII, 1, 10–16.01. 2007, с. 8.

2 Bell, John. Puppets, Masks, and Performing Objects at the End of the Century. – 
In: A TDR Book. London, 2000, p. 5.
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То ва раз ши ря ва не в по ня ти е то е ба зис но за кук ле но-те ат рал но то пред-
став ление. След ка то кук ле но-те ат ра лен пер со наж мо же да бъ де и сце-
нич на та кук ла, но и все ки обект или ма те рия, гра ни ци те на кук ле ния 
те а тър съ що се раз ши ря ват към жан ро ве те обектентеатър, театър
наматериала или до ри дигиталенпърформанс. Същест ву ва спор меж-
ду те о ре ти ци те до кол ко те зи но ви фор ми мо гат да бъ дат при чис ля ва ни 
към кук ле но-те ат рал но то из куст во, за що то в тях „лип с ва кук ла“3. Тъй ка то 
твор ци те, ко и то се за ни ма ват с ек с пе ри мен ти в та зи по со ка имат пре-
ди шен опит в сфе ра та на тра ди ци он ния кук лен те а тър, то те мо гат да се 
при е мат ка то не го ви най-но ви прояви.

Съв ре мен ни те дости же ния да ват въз мож ност на кук ле на та идея да раз-
ши ри сво е то прак ти ческо при ло же ние и да на пус не гра ни ци те на те ат-
рал но то пред став ление. След 2000 г. раз ви ти е то на но ви те тех но ло гии 
въз дейст ва вър ху съз да ва не то и ки не тич ни те ме ха низ ми на кук ли те/
обек ти те, как то и на тях но то ху до жест ве но пла си ра не в ки но то, те ле ви-
зи я та и ви де о игри те. „За от но си тел но крат ко вре ме кук ле но то из куст во 
3 Виж и Ми ла но ва, Ми лена. Театъ рът на ма те ри а ла и не го во то място спря мо 

кук ле но то из куст во. – Кукларт, 2014/8, 9.

„Де во лю ция“ – реж. П. Па шов-син, Те а тър Ате лие 313, 2011

Зор ни ца Ка ме нова. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД КУКЛЕНИЯ ТЕАТЪР ДНЕС
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се тран с фор ми ра от мар ги на лен и пре неб рег ван жанр за дет ско или 
на род ност но пред став ле ние в не раз дел на част от съв ре мен ния те а тър, 
ки но и те ле ви зия.“4 Та зи въз мож ност е из ра зе на в ди на мич ния мо дел, 
кой то обоб ща ва ви до ве те кук ле ни обек ти в т. нар. „кук ле но дър во“5 
на аме ри кан ския те ат ра лен из с ле до ва тел Сти вън Каплин. Той об х ва-
ща и кла си чески те кук ли (ма ри о нет ни, ръ ка вич ни), но и най-съв ре-
мен ни те ани ми ра ни обек ти (на ре че ни още ди ги тал ни и вир ту ал ни), 
ко и то съ щест ву ват в опос ред ст ва на сре да, т. нар. „ме дий ни кук ли“, 
опи са ни под роб но от Джи на Пав ло ва: „Ме дий на та кук ла пред став ля-
ва или ком пю тър но-гра фич на ри сун ка, или три из мер на ма те ри ал на 
кук ла, пре не се на в ди ги тал но то прост ран ство. Обра зът ѝ е из чистен от 
ак тьор ско то при съст вие, го во рът ѝ е то зи на ак тьо ра оз ву чи тел, дви-
же ни я та ѝ се зах ран ват от дви же ни я та на ак тьо ра в ре ал но вре ме“6. 
Таки ва при ме ри има в stop-motion ани ма ци я та, при ани мат рон ни те 

4 Kaplin, Stephen. A Puppet tree. A model for the field of Puppet Theatre. Cam-
bridge, 2000, p. 18.

5 Виж: https://muse.jhu.edu/article/32951/figure/img01.
6 Пав ло ва, Джина. Есте ти чески про ек ции на те ат рал на та кукла. Изд. „Гея 2000“. 

С., 2015, с. 81.

„Кра ят на зе ми те“ – ком па ния „Фи лип Жен ти“, Фран ция, 2005

ПРОМЕНИТЕ В ТЕАТРАЛНАТА СИТУАЦИЯ



95

кук ли, при кук ли те, съз да де ни с ме то да на ком пю тър на та ани ма ция, и 
дистан ци он но ма ни пу ли ра ни те обек ти. Stop-motion(stop-action) ани ма-
ци я та e най-раз про ст р а не на, ка то ед на от раз но вид ности те ѝ е т. нар. 
пластилиненаанимация (claymotion). Тя пред став ля ва зас не ма не на 
по ре ди ца от ста тич ни про ме ни и сгло бя ва не то им в еди нен дви жещ се 
образ. Аниматроннитекукли (зад виж ва ни дистан ци он но или ро бо ти) 
се ани ми рат и вза и мо дейст ват с оста на ли те обек ти в ре ал но вре ме, 
съз да вай ки вир ту а лен об раз, а ме ди я та опос ред ст ва въз при е ма не то 
на случ ва що то се.7 Дру га по доб на съв ре мен на тех но ло гия, ко я то чер пи 
вдъх но ве ние от кук ле на та ани ма ция, съ че та на с ди ги тал но то раз ви тие 
и ком пю тър на та ани ма ция, е motion capture тех но ло ги я та, бук вал но 
пре ве де но ка то хващаненадвижението. Тази тех но ло гия се пости га с 
об ли ча не или поста вя не на спе ци ал ни тран с ми тър ни де тек то ри вър ху 
ста ви те на чо веш ко то тя ло, за да се пре съз да де вър ху екран и в ре ал но 
вре ме дви же ни е то на обекта.

Ви дях ме до къ де мо же да стиг не вли я ни е то на тех но ло ги я та по ли ния на 
ма ни пу ли ра не то на кук ле ни те обек ти в ки но то и те ле ви зи я та, но ди ги-
тал но то е спо соб но да се внед ри и в са мо то пред став ле ние, напри мер 
в performance animation (ани ма ци он но пред став ле ние) – „ди ги тал но 
кук ло вод ст во, ко е то ожи вя ва ге ро и те чрез кон т ро ли ра не вреалновреме 
на три мер ни ком пю тър ни фи гу ри с по мощ та на ин те ли ген тен соф ту ер“8.

Раз лич ни те упот ре би на кук ла та ка то сце ни чен или ки но о бект, ко и то 
бя ха из б ро е ни до тук, се опре де лят от фак та, че кук ла та са ма по се бе 
си е не ут рал но сред ст во, ко е то ожи вя ва в ръ це те на кук ло во да и обек-
ти ви ра ре жи сьор ски те на ме ре ния, ка то пред ла га раз лич ни под хо ди за 
им п лан ти ра не в спек та къ ла, те ле ви зи он но то пре да ва не, ки нопро дук-
ци я та, ком пю тър на та игра.

Мо жем да обоб щим, че след 90-те го ди ни на 20. в., ка та ли зи ра ни и 
от бър зия тех но ло ги чен напре дък, кук ла та и кук ле ни ят те а тър за поч-
ват да тър сят свое са мосто я тел но раз витие. Както кук ла та раз ши ря ва 
сво и те въз мож ности във вир ту ал ни те про я ви9, от дел но от сце на та, 
та ка и кук ле но-те ат рал но то из куст во за поч ва да ек с пе ри мен ти ра със 

7 При мер за пол з ва не на ани мат рон ни кук ли е фил мът на Джим Хен сън „Ла-
биринт“.

8 Пав ло ва, Джина. Цит. съч., с. 68.
9 Виж и Kaplin, Steven. Op. cit., р. 18.
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своя доско ро най-ва жен и ле ги ти ми ращ го ат ри бут и та ка дости га до 
обек т ния те а тър и те а тъ ра на ма те ри а ла (обоб ще ни в тер ми на визу-
алентеатър). Театъ рът на ма те ри а ла в чист вид не се опи ра вър ху 
пи са ния текст и скъс ва със стре ме жа към из веж да не на смис ли от него. 
Осно вен из точ ник на сми съл са ма те ри я та, ма те ри а лът и ви зу ал ни те 
об ра зи, ко и то те мо гат да ге не ри рат, и за то ва се въ веж да по ня ти е то 
визуалнадраматургия. Този тип те ат рал ни тър се ния се за ни ма ват с 
ма те ри а ли зи ра не на вът реш ния жи вот или с про я ва та на раз лич ни 
от но ше ния меж ду пер со на жи те, но чрез не ут рал ния обект на сце на та 
(кук ла та). Към ви зу ал ния те а тър би ха мог ли да бъ дат при чис ле ни и 
при ме ри от те а тъ ра на сен ки те, му зи кал но-рит мич ни те спек так ли с 
ав тен тич ни пред ме ти и при ме ри от прак ти ки, уста но ви ли се още през 
60-те го ди ни на 20. в. Огром на та раз ли ка меж ду тях и съв ре мен ни те 
ви зу ал ни тър се ния на твор ци те10 е в то ва, че те а тъ рът на ма те ри а ла 
е по-аб ст рак тен и е ви зу ал на сме си ца меж ду пан то ми ма, хо ре огра-
фи ра ни дви же ния, дра ма ти чен те а тър, танц, цирк, акро ба ти ка, а пос-
ла ни я та пре съз да ват „дви же ни я та на ду ша та“, чув ст ва та, лю бов ни те 
от но ше ния, страст та, тъ га та, ма ни и те, ре ди ца фик са ции, фруст ра ции, 
стра хо ве, обоб ща вай ки сим во ли и ме та фо ри та ка, че да но сят в тъл-
ку ва ни е то си до сег с дъл бо чин ни об ра зи, ар хе ти пи, не съз на тел ни или 
съ но по доб ни ре ал ности. Разли чен е ме то дът на ра бо та при съз да ва не 
на пред став ле ни е то – за поч ва се от опи ти с ма те ри а ла, кой то раж да 
об ра зи те, и ед ва след то ва се из граж да дра ма тур ги я та (тя се раз би ра 
в ши ро кия сми съл ка то кон ст рук ция). От зна че ние е вя ра та на кук ло-
во да ани ма тор в не жи ва та ма те рия, „де ле ги ра не то на вни ма ние“11 и 
во де ща та яр ка ви зу ал ност. Най-често пред став ле ни е то се ос но ва ва на 
от дел ни ми ни а тю ри и не се тър си еди нен сми съл, т.е. от па да тра ди ци-
он ни ят про цес на съз да ва не на спек та къл, кой то за поч ва с ре пе ти ции 
на ма са, дейст вен ана лиз на тек ста и ре жи сьор ска кон цеп ция, ко я то да 
обек ти ви ра по ин те ре сен и ори ги на лен на чин тек ста чрез ак тьор ско то 
из пъл нение. Освен то ва ре цеп тив на та стра те гия е съв сем раз лич на и 
цел та не е сю же тът да бъ де тъл ку ван един ст ве но през ло ги ка та; по-ско-
ро об ра зи те дейст ват на ар хе тип но ни во и пред став ле ни е то се случ ва 

10 Напри мер тър се ни я та на френ ския ре жи сьор Фи лип Жен ти и не го ва та ком-
пания.

11 По ня ти е то е за е то от ин тер вю с ак т ри са та Ми ле на Ми ла но ва за це ли те на 
ста тията.
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ка то ин ди ви ду ал но пре жи вя ва не за зри те ля в за ла та. В та зи плоскост 
мо жем да раз гра ни чим кла си чески и ек с пе ри мен та лен кук лен те атър. 
При пър вия има ед ноз нач ност на връз ка та дра ма тур гия – спек та къл – 
ре цеп ция и спек та къ лът е съз да ден, за да „про че те“ по ин те ре сен и 
адек ва тен на чин дра ма тур ги я та, ко я то се раз би ра в тяс но зна че ние 
ка то текст за те а тър или пи е са, и то пред по ла га ща участи е то на кук лен 
пер сонаж. За ек с пе ри мен тал ния кук лен те а тър е ха рак те рен ак цен тът 
вър ху от но ше ни е то тво рец – не жи ва ма те рия, ко я то мо же да е при-
ро ден или фаб ри чен ма те ри ал, мо же да е те ма, да е текст или дру го; 
пред став ле ни я та са из гра де ни на етю ден прин цип ка то от дел ни ми-
ни а тю ри и често са поч ти без ду ми, са мо със се ри оз но му зи кал но и 
свет лин но офор м ле ние, и съз да ват впе чат ля ва щи в ма щаб ност та си 
вну ше ния и ме та фори. Те не под ле жат на ед ноз нач но тъл ку ва не, а то 
се случ ва чрез асо ци а тив ния по тен ци ал на пред ло же ни те об ра зи на 
ба за та на ин ди ви ду ал но то пре жи вя ва не и опитност.

„you & me“ – ав тор Ф. Фра се то, ком па ния Mummenschanz, Швей ца рия, 2016

Зор ни ца Ка ме нова. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД КУКЛЕНИЯ ТЕАТЪР ДНЕС
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Накрая, за ед но с Ти на Би кат мо жем да обоб щим, че „ду ма та кукла все 
още оз на ча ва за мно го хо ра ма ри о нет ка или ръ ка вич на кук ла, из пол з ва-
на, за да се раз ка же проста исто рия за деца. Терми нът визуалентеатър 
да ва мно го по-истин ска идея за при ро да та на то зи вид из куство. Кукли те 
мо гат да про из ве дат ин те лек ту а лен, по ли ти чески и емо ци о на лен удар, 
доста тъч но фин за по ве че то дет ски пред став ле ния, но и се ри о зен и мо-
щен в те а тъ ра за въз раст ни“12.

12 Bicat, Tina. Puppets and performing objects. The Croword Press. Marlborough, 
2007, р. 7.
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NEW KIDS ON THE BLOCK – НОВИТЕ 
ДЕЦА НА КУКЛЕНИЯ ТЕАТЪР

МИХАИЛБАЙКОВ

Съ щест ву ва ед на осо бе на труд ност да уло виш не що, чи я то при ро да е 
не у ло ви ма, ефи мер на, уми ра ща в ми га, в кой то се раж да, но и при ро-
да, ко я то се раз ви ва и про меня. Театъ рът съ дър жа в се бе си име но та зи 
па ра док сал ност, ко я то го пра ви та ка сло жен за „зас не ма не“. Какво то и 
да ка жем за те а тъ ра днес, то има опас ност да не е докрай ва лид но ут ре, 
но то ва не от ме ня не об хо ди мост та ни да сле дим как во го въл ну ва, как во 
прив ли ча ин те ре са му, къ де е фо ку сът му и кои са ду ми те на днеш ния 
ден, с ко и то си служи.

Те а тъ рът ка то вся ко жи во из куст во расте и при е ма но ви форми. Поня ко-
га та зи про мя на ста ва не у сет но, друг път – вън ш ни фак то ри участ ват в 
ме та мор фо за та му. Поня ко га про це си те са свръх бав ни и често из г леж да 
та ка, все ед но е в застой – лип с ват но ви фор ми, име на, идеи и ка то че ли 
всич ко е доб ре ре цик ли ра на ста ра по е тика. Друг път един спек та къл или 
тво рец мо же да от к лю чи въл на от про ме ни, да вдъх но ви це ли еки пи да 
про ме нят по со ка та на сво я та ра бота. Какъв то и да е пъ тят оба че, на ша е 
от го вор ност та да ре гист ри ра ме про це си те и яв ле ни я та в съв ре мен ния 
те а тър, да тър сим раз би ра не за не го во то ак ту ал но състо я ние ка то сбор 
от ху до жест ве ни, тех но ло гич ни и со ци о кул тур ни прак тики.

В след ва щи те ня кол ко стра ни ци ще се опи там да напра вя ня кол ко бър зи 
„по ла ро ид ни сним ки“ на оне зи ли ца от съв ре мен ния бъл гар ски кук лен 
те а тър, ко и то счи там за важ ни на то зи етап. Бързо то им про я вя ва не ще 
ни да де пред ста ва за то зи ина че не я сен, или как то го на ре кох ме по-го ре, 
ба вен про цес на прид виж ва не на те а тъ ра, кой то често ни да ва усе ща не-
то, че ни що (ко е то да си стру ва) не се случ ва. А често то ва е всич ко, от 
ко е то има ме нуж да – да ви дим хо ра та и тех ни те ли ца, да раз поз на ем 
ра бо та та им и да ги си ту и ра ме в кон тек ста на но во то вре ме, на те ат рал-
на та си ту а ция, в ко я то би туват.

Ма кар и да има гра ни ци, в ко и то да се раз по ла га, те а тъ рът ка то та къв, 
до ри и то зи в Бъл га рия, оста ва твър де ши ро ко по ня тие, ко е то изиск-
ва сво е то вре ме, за да се от кро ят в дъл бо чи на настъ пи ли те про мени. 
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„Ост ро вът на съкро ви ща та v. 1.0.“ – Р. Сти вън сън, реж. Е. Йор да нов,  
Мал ка те ат рал на ком па ния, 2018
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Тук ще се спра са мо на ня кои от тях, и то в по ле то на кук ле ния те а тър, 
кой то има не об хо ди мост та да го во ри за се бе си точ но в то зи мо мент и 
то ва ли чи през ре пер то ар ни те ре ше ния, име на та и еки пи те, ко и то цир-
ку ли рат по сце ни те у нас.

Ко га то ста ва ду ма за про ме ни, най-често те са свър за ни с ня как ва но ва 
въл на, ко я то се вмък ва в систе ма та, съз да вай ки кон цен т рич ни кръ го ве 
в ина че бла тистия кон текст на раз ви тие на кул ту ра та и ней ни те пот ре би-
тели. Имен но бла го да ре ние на тях и тях но то дви же ние до нас дости гат 
треп те ни я та, ко и то да ват мно го по ве че на деж да за про мя на в те а търа.

Сред но ви те име на, ко и то нав ли зат мощ но в кук ле но-те ат рал ния свят 
със сво и те идеи, есте ти ка и твор чески пред по чи та ния, ще от кроя те зи на 
Ели ца Пет ко ва, Ива Ги ко ва и Ивай ло Ни колов. Важно е да от бе ле жим, че 
през по ве че то вре ме те при съст ват за ед но на сце на та, съз да вай ки он зи 
поч ти за дъл жи те лен ко ла бо ра ти вен про цес в кук ле ния те а тър меж ду 
ре жи сьор и сце нограф, на кой то се кре пи доб ри ят спек такъл. Ето за що 
по я ва та на но ви ли ца, ко и то да про дъл жат та зи ус пеш на прак ти ка след 
тан де ма Ве сел ка Кун че ва – Ма ри е та Го ло ме хо ва, е са мо по се бе си съ-
би тие, ко е то тряб ва да мар ки раме.

Сту дент на доц. Пе тър Па шов, Ели ца Пет ко ва за вър ш ва ре жи су ра за 
кук лен те а тър в НАТ ФИЗ и още с дип лом ния си спек та къл „Про да де ни ят 
смях“ от Джеймс Крюс пра ви яр ко впе чат ление. Силни и сме ли ре жи-
сьор ски ре ше ния, ко и то ста ват че ти ми за пуб ли ка та; доб ра ра бо та с 
ак тьо ра, в чи е то по ве де ние на сце на та ли чи про веж да не то на за да ча та; 
яс но раз че те на пар ти ту ра на кук ла та и връз ка та меж ду нея и ак тьо ра, 
и не на пос лед но място – спо соб ност да ге не ри ра око ло се бе си екип 
от съпри част ни на иде и те ѝ хо ра, ко и то да ѝ вяр ват и след ват по со ка та, 
ко я то е из б рала. Това са са мо част от уме ни я та, ко и то при те жа ва в та зи 
съв сем се га за поч ва ща про фе си о нал на ка ри е ра. В пос лед ва ли те три 
спек та къ ла – „Стра на та на Оз“ по Ли ман Франк Ба ум в Сто лич ния кук лен 
те а тър, „Джел со ми но в стра на та на лъж ци те“ по Джа ни Ро да ри и „Али са 
в стра на та на чу де са та“ по Лу ис Ка рол в Дър жа вен кук лен те а тър – Ста ра 
За го ра, Ели ца Пет ко ва за паз ва ин те ре са към го ле ми те ав то ри, ус пя вай ки 
да на ло жи в сво я та ра бо та две не ща: соб ст вен про чит на дра ма тур ги я-
та, ко я то често тър пи се ри оз ни из ме не ния от ори ги на ла, но без то ва да 
на кър ня ва ав тор ст во то на тек ста, и ви зу ал на по е ти ка, ко я то при съст ва в 
спек так ли те ѝ ка то от ли чи те лен код. Това, как то и дош ли ят през 2017 г. 

Ми ха ил Байков. NEW KIDS ON THE BLOCK – НОВИТЕ ДЕЦА...
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„Икар“ за „Джел со ми но“ за най-до бър спек та къл са по ве че от доста тъч ни 
ус ло вия, за да от че тем при съст ви е то ѝ в кук ле ния ре пер то ар и да си да-
дем смет ка за оно ва, от ко е то но ви те име на в бъл гар ска та поста но въч на 
прак ти ка се въл нуват. Как те зи ре ше ния вли я ят на раз ви ти е то на кук ле-
но-те ат рал ния афиш – те пър ва ще наб лю да ва ме в исто ри чески план, 
тъй ка то от сто я ни е то от тех ни те пре ми е ри до днес е твър де къ со, за да 
ни поз во ли де тай лен ана лиз на вли я ни е то, ко е то имат вър ху пуб ли ки те 
в гра до ве те, в ко и то се случват. Сега мо жем да ви дим сил ния ин те рес, 
кой то спек так ли те ге не ри рат, и тук съв сем ня мам пред вид спе ци ал но 
пъ ту ва щи те уче ни ци от съ сед ни на Ста ра За го ра гра до ве, дош ли да ви дят 
те зи две поста новки. По-важ на за мен оста ва ре ак ци я та, ко я то де ца та 
на но во то вре ме имат; как тях на та пред ста ва – та зи на ро де ни те след 
Ми ле ни у ма, ре зо ни ра с но вия про чит на кла си ка та, напра вен от на ши те 
New Kids on the Block – де ца та на 90-те, ко и то се га пра вят сво и те пър ви 
ус пеш ни по ле ти в есте ти ка та на т. нар. „кук лен те атър“.

Тук е мо мен тът да спо ме на и име на та на друг зна чим за съв ре мен ния 
те а тър ду ет – то зи на Ива Ги ко ва и Ивай ло Ни колов. Двама та сце ногра-
фи, ко и то съ що за вър ш ват Те ат рал на та ака де мия в Со фия, в кла са на 

„Али са в стра на та на чу де са та“ – Л. Ка рол, реж. Ел. Пет ко ва, сце ногра фия и 
кук ли: И. Ги ко ва и И. Ни ко лов, ДКТ – Ста ра За го ра, 2018/19
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проф. Ма йя Пет ро ва, от дав на са над ско чи ли не об хо ди мост та си да ра-
бо тят са мо в сфе ра та на кук ле ния те а тър, ма кар кук ли те, ко и то съз да ват, 
да са по ве че от юве лирни. Тяхна та ра бо та е доб ре поз на та в пос лед ни те 
спек так ли на Сто лич ния кук лен те а тър – „Кар л сон“, „Аве ню Q“, „Прин-
це са та и сви на рят“, как то и в спо ме на ти те ве че съв мест ни про ек ти с 
Ели ца Пет ко ва – „Джел со ми но…“, „Али са…“, „Про да де ни ят смях“ и „Бя ла 
при каз ка“, но за ед но с то ва тя е из бор и за сце нограф ски те ре ше ния в 
спек так ли те на го ле ми те и ут вър де ни ре жи сьо ри ка то Мар га ри та Мла-
де нова. Пока ни те да ре а ли зи рат „Чо ве кът, кой то иска ше“ по А. П. Че хов 
в МГТ „Зад ка на ла“, „Кав каз ки ят те бе ши рен кръг“ по Б. Брехт в Дра ма-
тич ния те а тър във Вар на или „Про да де но“ по „Виш не ва гра ди на“ от  
А. П. Че хов в Учеб ния те а тър на НАТ ФИЗ ле ги ти ми рат тях но то при съст вие 
в бъл гар ския те а тър ка то зна чи мо и устой чиво. Те по каз ват кол ко тън ка 
всъщ ност е гра ни ца та меж ду сце нич ни те из куст ва та и кол ко та лан тът не 
приз на ва кли ше та, в ко и то да по би ра сво е то майстор ст во. И ня ма как 
да е дру го, ко га то ви диш ма ща ба, с кой то ра бо тят, без зна че ние от го-
ле ми на та на сце на та; ко га то от че теш ек с пре сив ност та на кук ли те, ко и то 
съз да ват, или де тай ли те в костю ми те към тех ни те пред став ления. Ива и 
Иво (как то често мо жем да чу ем да ги на ри чат в гил ди я та) ви на ги ус пя ват 
да из пъл нят Пър вия за кон на кук ле ния те а тър – да оду хот во риш не жи ва та 
ма те рия; тък мо за ра ди то ва в ра бо та та им ли чи про фе си о на лиз мът, но 
за ед но с то ва и лю бов та към оно ва, ко е то пра вят – доста тъ чен ар гу мент 
за поста нов чи ци те, ко и то ги из би рат в еки пи те си.

Про мя на та в те а тъ ра, за ко я то го во рим днес, за поч ва от ре а ли зи ра не то 
на из бо ри ка то тези. Кога то един млад ре жи сьор из бе ре за свой ху дож ник 
на спек та къ ла съ миш ле ни ци от сту ден т ска та ска мей ка, или ко га то един 
ре жи сьор до а йен се до ве ри за сце нограф ски те си ре ше ния на ар тисти с 
дру га чув ст ви тел ност, с дру го вът реш но треп те не, то то га ва в кул тур но то 
ни прост ран ст во се фор ми ра доста тъч но мощ на „вол то ва дъ га“, ко я то 
ус пя ва да раз тър си из пад на ла та в твор ческа ко ма про фе си о нал на сре да 
и да прид ви жи напред сце нич ния език. Да прид ви жи напред те ат рал-
на та ре цеп ция, да раз вие вку са на пуб ли ка та и да по иска про мя на на 
мо де ли те – ху до жест ве ни, есте ти чески и про фе си о нални.

И по не же жи ве ем във ви со ко тех но ло ги чен свят, в кой то на прак ти ка 
поч ти ня ма не въз мож ни не ща, до ри и в сце нич ни те из куст ва, в ко и то 
мо жеш да ста неш съпри частен на най-ви со ки те об раз ци на те а тъ ра, 
гле дай ки напри мер спек та къл на „Мет ро по ли тън Опе ра“ на жи во, в 
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ре ал но вре ме, се дей ки си уют но в соб ст ве ния град, в ки но то до вас, то 
и след ва щи ят при мер, кой то ще дам, е за един та къв ино ва ци о нен скок 
в род ния кук ле но-те ат ра лен лан дшафт.

„Мал ка те ат рал на ком па ния“ (МТК), как то и име то ѝ нед вус мис ле но 
под сказ ва, е мал ка те ат рал на ком па ния, ос но ва на от че ти ри ма при я те-
ли, три ма от ко и то за вър ши ли ак тьор ст во за кук лен те а тър в кла са на 
проф. Же ни Па шо ва, и един, за вър шил ре жи су ра за кук лен те а тър в кла са 
на проф. Слав чо Ма ленов. Този кукленквартет ре ша ва през 2013 г. да 
съз да де свой те ат ра лен су бект, чрез кой то да ре а ли зи ра иде и те си за 
кук ле ния те атър. Така се раж дат спек так ли те „Как во то напра ви дя до, все 
е ху ба во“, „От Ку ла та“; ня кол ко твор чески ате ли е та – „Ве дже ри о нет ки“, 
ко е то по ма га на де ца и ро ди те ли да из ра бо тят свои соб ст ве ни ма ри о-
нет ки; „Кук ли от Ку ла та“ – ате лие за из ра бот ка на кук ли от от па дъч ни 
ма те ри а ли, до пъл ва що спек та къ ла със съ що то име, в ко е то ак цен тът е 
вър ху ре цик ли ра не то и гри жа та за окол на та сре да; „Кук ле на та фер ма“ – 
ате лие за из ра бот ка на кук ли от пло до ве и зе лен чу ци и дру ги при род ни 
ма те ри а ли, ко е то пък на соч ва вни ма ни е то на де ца та към по лез ни те за 
здра ве то про дук ти през игра та с тях. Все со ци ал но ан га жи ра ни про ек ти 
с ми съл и от но ше ние мно го от въд соб ст ве на та не об хо ди мост за игра 
и пот реб ност та да се по каз ваш пред пуб ли ка. И та ка до 2017 г., ко га то 
Ком па ни я та е на кръсто път и ре ша ва на къ де да по е ме от тук на сетне. 
След ед на лек ция на Гай Ка ва за ки за ино ва ци и те в биз не са и кол ко 
са важ ни те за раз ви ти е то на вся ка ком па ния, МКТ сти га до из во да, че 
тех но ло ги и те все по-често нав ли зат в ар се на ла на твор ците. Зато ва си 
за да ват и въпро са как имен но те да бъ дат внед ре ни хар мо нич но в един 
кук лен спек такъл. След ват 7-ме сеч ни про уч ва ния и тесто ве, ко и то ги до-
веж дат до из бо ра на смесенатареалност – тех но ло гия, ко я то ре ша ват 
да из пол з ват при ре а ли зи ра не то на след ва щия си про ект – „Ост ро вът 
на съкро ви ща та v. 1.0“, пър ви ят кук лен спек та къл, из пол з ващ сме се на 
и вир ту ал на ре ал ност (MR/VR–mixedreality/virtualreality), поста вен в 
До ма на ху мо ра и са ти ра та в Габ рово.

Ня кол ко ду ми от све та на тех но ло ги ята. Физи ческа та дейст ви тел ност е 
ре ал на та сре да, в ко я то жи веем. За вир ту ал на та сре да (VR–virtualreality) 
го во рим, ко га то сре да та и обек ти те в нея са из ця ло из куст ве но съз да-
дени. При сме се на та ре ал ност (MR–mixedreality) има ме вир ту ал ни обек-
ти, фик си ра ни в ре ал но прост ран ст во и въз мож ност за ин те рак ция с тях. 

ПРОМЕНИТЕ В ТЕАТРАЛНАТА СИТУАЦИЯ
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Доба ве на та ре ал ност (AR–augmentedreality) е най-поз на ти ят под вид 
на MR-а, при кой то към ре ал на та сре да се нас лаг ват вир ту ал ни обекти.

Въ о ръ же ни с идея, кон цеп ция и екип, МКТ из би ра да поста ви кла си-
ческия ро ман на Р. Сти вън сън по един нек ла си чески начин. Как ста ва 
това? Смесе на та ре ал ност, на ко я то се спи рат, има ня кол ко важ ни 
пре дим ства. По ней но то усъ вър шен ст ва не се ра бо ти от го ди ни, има 
на лич ни ин ст ру мен ти за из ра бот ва не то ѝ, а поз во ля ва и гру по во съпре-
жи вя ва не – та ка ха рак тер но за те а търа. Освен то ва би след ва ло и все ки 
съв ре ме нен смар т фон да има та къв ин тегри ран мо дул за до ба ве на 
ре ал ност. Зато ва те из чист ват кон цеп ту ал но на чи на на смес ва не на 
ре ал ностите. Като на ча ло жи ва та игра на ак тьо ри и кук ли се ула вя от 
ка ме ра та на смар т фо на. В ре ал но вре ме към кад ри те от нея се до ба вят 
вир ту ал ни де ко ри и обек ти с по мощ та на спе ци ал но съз да де но за спек-
та къ ла мо бил но при ло же ние, след ко е то го то ви ят микс се по каз ва на 
дис плея. За по-въз дейст ва що пре жи вя ва не МКТ ре ша ва да ком би ни ра 
смар т фо ни те с AR/VR шле мо ве, при ко и то се об х ва ща ця ло то зри тел но 
по ле на гле дащия. Допъл ни тел ни те пре дим ст ва при те зи уст ройст ва са 
сте ре оско пич на та кар ти на, при ко я то се пости га по-доб ро усе ща не за 

„Стра на та на Оз“ по Л. Ба ум, реж. Ел. Пет ко ва, сце ногра фия и кук ли: И. Ги ко ва 
и И. Ни ко лов, Сто ли чен кук лен те а тър, 2018/19
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обем, дъл бо чи на и пер с пек тива. Зато ва допри на сят и сте ре ос лу шал ки-
те, ко и то да ват въз мож ност за по-се ри оз но въз дейст вие на зву ка вър ху 
зри теля. Изпол з ва не то на AR/VR шле мо ве поз во ля ва на еки па да поста-
ви в „Ост ро вът на съкро ви ща та“ сце ни със сме се на ре ал ност и та ки ва с 
вир ту ал на ре ал ност. По то зи на чин зри те лят има раз лич ни глед ни точ ки 
към случ ва що то се и съ от вет но раз лич на сте пен на съпре жи вя ва не на 
дейст ви е то. В сце ни те със сме се на ре ал ност той наб лю да ва па сив но 
от ст ра ни случ ва що то се с пер со на жи те. В сце ни те с вир ту ал на ре ал ност 
зри те лят заста ва до глав ния ге рой Джим Хо кинс и за поч ва да виж да и 
усе ща от пър во лице. Това да ва на пуб ли ка та ед на да леч по-ак тив на ро ля 
и въз мож ност мно го по-ка те го рич но да усе ти напре же ни е то в сце на та 
и стра хо ве те на все ки от пер со на жите.

Всич ки тех но ло гич ни ре ше ния, из пол з ва ни в „Ост ро вът на съкро ви ща та 
v. 1.0.“, не съм не но да ват но ви въз мож ности за из граж да не на сце нич ния 
разказ. Пътят до тях е дъ лъг, свър зан с мно го тесто ве за ге не ри ра не на 
сме се на ре ал ност пос ред ст вом на лич ни те соф ту ер ни ин ст ру мен ти, а 
еки път те пър ва ще до ба вя и дру ги, за да раз ви ва про екта. Но важ но то 
тук е друго. Група мла ди кук ле ни ци ре ша ват да над ско чат гра ни ци те, за-
па зе ни за т. нар. „кук лен те а тър“. Реша ват да пре ми нат в дру га ре ал ност 
и да по сег нат към но ви те тех но ло гии, към соф ту е ри, ко и то управ ля ват 
ин тегри ра но са унд и 3D ди зайн – та ка при съ щи за ком пю тър ни те игри, 
но не и за те а тъ ра, и с по мощ та на AR/VR шле мо ве за поч ват да пра вят 
ко рек ции по ли ния на ми зан с це ни във вир ту ал ния де кор, ре жи си рай ки 
ак тьо ри, кук ли и вир ту ал ни обек ти. И ако в то зи миг си сло жим вир ту ал-
ни те очи ла и пред нас се яви съв сем ка то жив Нийл Ар м ст р онг, на вяр но 
ще ка же, че то ва мо же да е ед на мал ка крач ка за Мал ка та те ат рал на 
ком па ния, но със си гур ност е един го лям скок за кук ле ния те а тър в Бъл-
гария. Скло нен съм да се съг ла ся с не го – и в та зи, и в она зи ре алност.

Как то вся ка полароиднаснимка, и на та зи ѝ тряб ва ше из вест но вре ме, 
за да се „про я ви“. Онова, ко е то има на нея, е мо мен т ни ят ка дър на бъл-
гар ския кук лен те а тър, та къв ка къв то го виж да ав то рът през своя ви зьор. 
Театъ рът ни пред ста вя огром но изо би лие от но ви и доб ре препра ве ни 
ста ри ре шения. Напра ве ни къ де по-сръч но, къ де не. Избо рът как во да 
гле да ме ви на ги е наш. Какво да сни ма ме – съ що. А та зи сним ка се га 
сла гам в ал бума. Наред с дру ги те, ко и то гле даш, в опит да хва неш ка то 
нас не у ло ви мото.
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КАК СЕ ПРОМЕНЯ ТЕАТЪРЪТ ДНЕС

АННАТОПАЛДЖИКОВА

Те а тъ рът днес все по ве че ста ва лес нос ми лаем. Не от кри вам Аме ри ка, 
мно го е пи са но и го во ре но за про ме не но то състо я ние на кул тур на та 
сре да око ло нас, непрестан но на си ща на със свръ хак тив ни зре лищ ни 
атаки. Каква е раз ли ка та меж ду ви дя но и про че тено? Наблю да ва не то 
на ви зу ал ния об раз раз ви ва реф лек са да се пра вят бър зи асо ци а тив ни 
връз ки меж ду обек ти те на пог леда. По друг на чин те че мис лов ни ят про-
цес на чи та те ля, чи е то съз на ние пре ра бот ва аб ст рак ци я та на ду ми те във 
въ об ра жа е ми об ра зи и асо ци а тив ни връзки. Проце сът на ос мис ля не е 
по-про дъл жи те лен, по-сло жен, в не го по ве че е ан га жи ра на лич на та глед-
на точка. Кога то ста ва ду ма за зри те ля в те а тъ ра, той е под въз дейст ви е то 
на ком би на ция от зри тел ни и слу хо ви впе чат ле ния, как то и на се тив ни 
усе ща ния за жи во то при съст вие на ак тьора. Подоб но на го ля ма част от 
ли те ра ту ра та, ки но то, жи во писта, ин ста ла ци и те, фо тогра фи и те, го ля ма 
част и от те ат рал на та про дук ция днес под на ся то ва, ко е то ще доста ви най-
бър зо и лес но удо вол ствие. Пред ста ва та, че то зи, кой то пла ща, очак ва 
да бъ де за до во лен бър зо и без да по ла га уси лие, зат ва ря в ома гьо са ния 
кръг на бук вал но то, лес нос ми ла е мо про из вод ст во и кон су ми ра не на 
бла га, ко и то е при е то да се раз би рат ка то ду ховни.

И та ка, в об ласт та на те а тъ ра оче вид но настъп ват про ме ни, ко и то опи сах 
ка то не га тив ни, имай ки пред вид по вър х но ст н о то пред ста вя не на све та, 
ко е то уби ва ак тив но то ин те лек ту ал но и емо ци о нал но съпри частие на 
зри теля. Но за то ва не мо жем да ви ним изо би ли е то от ви зу ал ни об ра-
зи, ко и то с бър зи те тем по ве на на уч но-тех ни чески те от кри тия ста ват все 
по-мно го об раз ни, на ход чи ви, зав ла дя ва щи въ об ра же ни ето. Въпро сът, 
кой то стои пред те а тъ ра днес, е до кол ко той би тряб ва ло да се дви жи 
по инер ци я та на за бър за ни те про це си, на на ла га не то на уни фи ци ра ни 
мо де ли на мис ле не и по ве дение. Съвре мен ни те тех ни чески въз мож-
ности и непрестан но об но вя ва щи те се идеи в об ласт та на ви зу ал но то 
изоб ра же ние са бо гат ст во, ко е то би тряб ва ло да се из пол з ва в те а тъ ра не 
за да за пъл ва праз но та на иде и те, а за об нов ле ние на те ат рал ния език.

Впе чат ле ни я та ми от све тов ния те а тър, до кол ко то мо га да съ дя за не го, 
са най-ве че от госту ва щи те чуж дест ран ни поста нов ки у нас и от гле да ни 
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за пи си на спек так ли (ка то се има пред вид, че фести ва ли те по каз ват не 
мейн ст р ий ма на те ат рал на та кар ти на, а опре де ле на се лек ция). По-кон-
крет ни са впе чат ле ни я та ми от бъл гар ския те а тър и те са за плъз га не по 
на на дол ни ще то на лес но достъп но то, ле ко ва та за кач ка с нес го ди те на 
дел ни ка, тър се не на ев ти ни ефек ти, бърз по лет над проб ле ми те, до кос-
ва не са мо до по вър х но ст та, ви ди мост та, но не и вник ва не в дъл бо чи на. 
А чо ве кът днес и све тът, в кой то ни е от ре де но да жи ве ем, се из пра вят 
пред все по ве че и по-слож ни пре диз ви ка тел ства.

Не бих иска ла да да вам кон крет ни при ме ри с пред став ле ния, има 
го ля мо изо би лие от на бър зо при гот ве ни и не до мис ле ни спек так ли, 
не мал ко от тях ли ше ни до ри от про я ва на про фе си о нал ни умения. 
Разби ра се, има из к лю че ния, ко и то пот вър ж да ват впе чат ле ни е то за 
криза. Кризи те са про во ка ция към об нов ле ние, та ка че да гле да ме на 
насто я ща та ка то на част от оби чай на та по ре ди ца кризи. Дали то ва зву чи 
ус по ко я ва що? В про це са на пре о до ля ва не то ѝ са нуж ни уси лия, об щи 
и на все ки по от дел но, на ни во то на ин сти ту ци и те, на вся ка твор ческа 
лич ност, а съ що и на все ки зрител. Разби ра се, те ат рал но то из куст во е 

„Хе да Габ лер“ – Х. Иб сен, адап та ция: П. Мар бър, реж. Иво ван Хо ве,  
На ци о на лен те а тър – Лон дон, 2017
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нуж но на пуб ли ка та и ка то сред ст во за раз то вар ва не, за пре на ся не в 
един друг свят, и ка то ин те лек ту ал но пре диз ви ка тел ст во, и ка то есте-
ти ческо пре жи вя ване. Различ ни те пот реб ности на „ви до ве те пуб ли-
ки“, ако ус лов но ги на ре чем та ка, фор ми рат нуж да та от раз ли чен тип 
пред став ления. За съ жа ле ние, в мо мен та пуб ли ка та, ко я то тър си един 
съв ре ме нен ва ри ант на пси хо ло ги ческия те а тър на пре жи вя ва не то, на 
те а тъ ра на зре ли ще то и раз в ле че ни е то или на со ци ал но-по ли ти ческа та 
са ти ра и гро теска, с мал ки из к лю че ния труд но мо же да на ме ри доб-
ро ни во на та къв род спек такли. Зрите ли, ко и то тър сят ин те лек ту ал но 
пре диз ви ка тел ст во и но ва тор ски есте ти чески тър се ния, още по-ряд ко 
мо гат да по пад нат на по доб ни пред став ления. Всич ко то ва се от на ся 
ед нов ре мен но и за ре пер то ар ния, и за т. нар. „сво бо ден“ или по-точ но 
ка за но, из вън ре пер то а рен те а тър. И все пак бъ де ще то е на по ко ле ни я-
та, от ко и то се очак ва да но сят в се бе си иде я та за об нов ле ние, тъй ка то 
са във въз раст та на нес по кой но то тър сене. Но мо жем ли да го во рим 
за лю боз на тел ност та и от кри ва тел ст во то ка то за ви си ми от въз раст та; 
не са ли те по-ско ро ли чен избор?

Иска ми се да сло жа точ ка на за се га спо де ле ни те мис ли за проб лем-
ни те зо ни и да обър на пог лед към про ме ни те на те а тъ ра, ко и то рад ват 
и об на деж дават. Съвре мен ни ят те а тър е от во рен към съкро ви ща та на 
ли те ра ту ра та, фи ло со фи я та, из куст ва та – по е зи я та, про за та, дра ма тур-
ги я та, всич ки ви зу ал ни из куства. Свобод но чер пи от до ку мен тал но то 
и фик ци о нал ното. Изпол з ва всич ки въз мож ни ак тьор ски тех ни ки, 
ут вър де ни чрез прак ти ки те на те ат рал ни те систе ми на ре жи сьор ския 
те а тър в Ев ро па, как то и на из точ ния те а тър, на тан ца, акро ба ти ка та 
и др. Тази сво бо да е огром но бо гат ст во и съ щев ре мен но пре диз ви ка-
тел ст во към впли та не на за им ст ва но то в соб ст вен есте ти чески свят и 
смис лов кон текст.

Съ щест ву ва и ед на дру га сво бо да, ко я то съв ре мен ни ят те а тър си е 
из во ювал. Свобо да та да раз каз ва, пъ ту вай ки през вре ме то и прост-
ран ст вото. Отка зът от за дъл жи тел ност на при чин но-след ст ве на та 
пос ле до ва тел ност и ло ги ка на дейст ви е то, из во ю ван от мо дер низ ма, 
да ва простор на раз ка за да се връ ща на зад или да преска ча напред 
във вре ме то, но и да за ме ня дейст ви тел но то с фик ци о нал но то, да раз-
ши ря ва и ком пре си ра вре ме то в съз ву чие със су бек тив но то усе щане. 
Игра та с глед ни те точ ки да ва бо гат и раз ност ра нен пог лед към жи во та, 
гра ни ци те на жан ра се раз миват. Драма тур гич ни ят език и фун к ци и те 

Ан на То пал джи кова. КАК СЕ ПРОМЕНЯ ТЕАТЪРЪТ ДНЕС
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на мо но ло га, ди а ло га и ре мар ка та се тран с фор ми рат в сво бод ния из-
каз на текста.

Ко га то го во рим за те ат рал ния раз каз, от но во се връ ща ме към те ма-
та за ши ро та та на пог ле да и дъл бо чи на та на мис ле нето. Буквал но то, 
„плоскост но“ виж да не за све та съ щест ву ва в те а тъ ра не са мо ка то не у-
ме ние или по вър х ностен пог лед, а и ка то тър се на „па зар на“ ори ен тация. 
Леснос ми ла е ми ят раз каз се про да ва най-добре. Но то ва е бе зот го вор но 
от но ше ние към зри теля. Стой ност но то от кри ва ме дру гаде. Открех ва не то 
на ви ди мост към скри то то под по вър х но ст та, посте пен но то раз га да ва-
не и все пак за паз ва не на дви же ние по ръ ба на из каз ва не то прив ли чат 
зри те ля да се вклю чи със соб ст ве на та си енер гия в об що то те ат рал но 
пре жи вя ване. Таки ва пред став ле ния въз дейст ват ед нов ре мен но се тив но, 
на емо ци о нал но ни во, но и съ буж дат ин те лек ту ал но уси лие у зри те ля, 
про во ки рат не го во то асо ци а тив но мис ле не, а то ва му да ва въз мож ност 
да из гра ди своя те ат ра лен разказ.

Днес ре жи сьор ски ят те а тър (без да пре неб рег вам зна че ни е то на ре жи-
сьор ска та фи гу ра за съв ре мен ния те а тър) ни из г леж да оста рял – ав то-
ри та рен, по ня ко га па те ти чен, ди дак ти чен, но ос вен го ле ми те от кри тия в 
об ласт та на ак тьор ско то из куст во, той ни оста ви ин те ре са си към зна чи ми 
те ми и идеи, ко и то ви на ги са въл ну ва ли чо ве чест вото. Съвре мен ни ят те-
а тър нав ле зе в един пе ри од на вглеж да не в ежед нев но то, в бол ка та на 
де ня, фо ку си ра се вър ху те ми те на раз ли чи я та, вър ху на си ли е то, вър ху 
гра нич но то, ко е то от де ля чо веш ка та при ро да от не що дру го от въд нея. 
Тенден ци и те, ко и то очер та ват от дел ни пред став ле ния, за да ват но ва 
пер с пек ти ва, не за ви си мо да ли чер пят вдъх но ве ние от дра ма тур гич ни 
тек сто ве или съз да ват своя дра ма тур гич на ос но ва за пред став ле ни я та 
си, да ли се по та пят във фик ци о нал ния свят или чер пят вдъх но ве ние от 
фак то ло ги ята. Те раз ши ря ват блен да та към по-все об х ват но виж да не 
за све та, окруп ня ват ос мис ля не то на яв ле ни я та и обек ти те, към ко и то 
на соч ват ин те лек ту ал но то и емо ци о нал но участие на зри те ля в об що то 
те ат рал но пре жи вя ва не, тър се не и уз на ва не за света.

Искам да за вър ша те зи раз мис ли по по вод въпро са за про ме ни те, през 
ко и то пре ми на ва те а тъ рът днес, с два при ме ра за съв ре мен но пред став-
ле ние, ко и то оста на ха в съз на ни е то ми ка то истин ски въл ну ва щи те ат-
рал ни пре жи вя вания. Експре сив на та, бо лез не но ожесто че на и жесто ко 
от кро ве на поста нов ка на Иво ван Хо ве вър ху „Хе да Габ лер“ в Лон дон ския 
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на ци о на лен те а тър през 2018 г.1 раз тър с ва, за ост ря бо лез не ни те ръ бо ве, 
ко и то се вряз ват вът ре в нас; до ри ко га то за тъм ня ва ме усе ща не то, че 
те са там, спек та къ лът ни пре об ръ ща, след ка то ак тьо рът е раз т во рил 
се бе си „на жи во“. Какво е то ва, ако не ка тарзис? Пред став ле ни е то въз-
дейст ва напрег на то и напря га що, ек ст рем но, съкру ша ва що, ка къв то е 
жи во тът ни, за що то сме не у дов лет во ре ни, ожесто че ни; раз ру ша ва ме, 
за що то ни бо ли, че не на ми ра ме място то си в све та, кой то нам раз ваме. 
Не е ли на ши ят свят зав ла дян, до ри по ве че от Иб се но вия, от па то ло гич на 
об се сия от раз ру ше ни ето? Пове де ни е то на хо ра та, ко и то Иб сен из пра вя 
ед ни сре щу дру ги, не мо же да бъ де лес но „раз че те но“. То изиск ва уси-
лие, ко е то си стру ва да се направи. На поч ти праз на та сце на (Иво ван 
Хо ве ра бо ти и тук в посто я нен екип със сце ногра фа Ян Вер с вей велд) има 
ня кол ко пред ме та – ди ван, про зо рец, през кой то се про цеж да свет ли на 
и прив ли ча Хе да да я ра зиграе с що ри те, ко га то не мо же да про ме ни 

1 Спек та къ лът е по ка зан в Со фия и в рам ки те на меж ду на род ния те ат ра лен 
фести вал „Вар нен ско ля то“ във Вар на с про жек ция ка то част от програ ма та 
„На ци о на лен те а тър – Лон дон на живо“.

„Тай на та си ла“ – Л. Ку пе рус, реж. Иво ван Хо ве, То нел груп Ам стер дам, 2015
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ни що дру го. И в сре да та е поста ве но ед но пи а но с раз т во рен кор пус (да, 
имен но в сре да та, за що то раз би ти ят му ске лет е смис лов цен тър), та ка 
че към пуб ли ка та е ви ди ма ця ла та му уяз ви ма „вът реш ност“, от ко я то 
се из т ръг ва звукът.

Го ди на по-ра но, през 2017 г. Иво ван Хо ве поста вя не исто вия спек та къл 
„Тай на та си ла“ по ро ма на на хо лан д ския кла сик Луи Ку пе рус в театър 
„То нел груп“ Амстердам. Почти праз на сце на, по дът е дър ве на ска ра, в 
дъ но то – вод на сти хия с истин ски по рой, ав тен тич ни ин ст ру мен ти от 
ост ров Ява, на ко и то се сви ри му зи ка на жи во. И от но во кла ви рен ин-
ст ру мент – ро ял, в по рой ния дъжд. Спек та къ лът преп ли та ак тьор ска 
игра – ед нов ре мен но на ту ра листич на и ек с пре сив на, с при ми тив на та 
енер гия на ри ту ал ния танц и на пом ня ан т ро по ло гич ни те ек с пе ри мен ти 
на Еу же нио Барба. Могъ що то се тив но въз дейст вие раз тър с ва зри те ля 
ед нов ре мен но чрез зву ка – удар ни те ин ст ру мен ти и ро я ла, па да ща та 
во да, спон тан на та връх ли та ща сти хия на при ми тив ния танц, съз вуч на с 
вод на та сти хия на непрестан ни те тро пи чески дъж до ве. В ро ма на дейст-
ви е то се раз ви ва в пе ри о да на от тег ля не то на Да ния от ко ло ни зи ра ни те 
те ри то рии в Индия. Спек та къ лът оста вя фи зи ческо усе ща не за не тър пи-

„След ре пе ти ци я та/Пер со на“ – И. Бер г ман, реж. Иво ван Хо ве,  
То нел груп Ам стер дам, 2012
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мост, зву чи съв ре мен но с те ма та за кон т расти те, непри ми ри мости те и 
опи ти те за до кос ва не меж ду раз лич ни те кул тури.

В друг спек та къл на съ щия ре жи сьор – „Пер со на“ по Ин г мар Бер г ман на 
сце на та на „То нел груп“ Амстер дам (2012), об ра зът на во да та е смис лов 
цен тър – място на дейст вие и вът ре шен свят (през пси хо а на ли тич на ин-
тер пре та ция на ви зията).

Те зи пред став ле ния въз дейст ват вър ху се ти ва та, про во ки рат емо ци о нал-
ния свят и мис ле нето. Постиг на та е ос нов на та цел на те а тъ ра – из ли зай ки 
от спек та къ ла, зри те лят не е съ щи ят, пре жи вя но то не е ми на ло не у сет но 
край него. Проник на ло е по-дъл бо ко и с не що го е про ме нило.

Ан на То пал джи кова. КАК СЕ ПРОМЕНЯ ТЕАТЪРЪТ ДНЕС
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ЕСТЕТИЧЕСКИ ИЗБОР – ПЕРСОНАЛНИ 
И СОЦИАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ

ВЕНЕТАДОЙЧЕВА

Труд но е да се от го во ри на въпро са „как“ се про ме нят яв ле ни я та в жи-
вота. Очевид но то ста ва раз би ра е мо ед ва от ня как ва дистан ция (вре ме-
ва или прост ран ст ве на), а в те че ни е то на съ би ти я та често оста ва са мо 
смът но то усе ща не, че не що не ви ди мо дви жи по то ка на ежед не ви е то 
и непроз рач ност та на истин ски те при чи ни мо же да при да де мистич на 
окраска на света. Театъ рът, раз би ра се, не е да леч от ма гич но то, за га дъч-
но то, илю зор но то… но то ва, че той се до кос ва или из ра зя ва мисти ка та 
на би ти е то не оз на ча ва, че са ми ят той е дви жен от тайн ст в е ни и не поз-
на ва е ми сили. Всич ки ас пек ти, чрез ко и то мо жем да мис лим и да пре-
жи вя ва ме те а тъ ра, са ре зул тат не на за га дъч ни при чи ни, а на чо веш ко то 
дело. Като есте ти ческа ре ал ност те а тъ рът има сво я та би огра фия, ко я то 
не мо же да бъ де на пи са на докрай, ако не се впли та в пъ тя на чо веш ки те 
об щест ва и кул тури.

Бъл гар ски ят те а тър съ що стои в състо я ние на ос мо за с по то ци те на со ци-
ал ния жи вот и вся ка пре тен ция, че мо же да се напра ви бър за сним ка на 
не го вия ре леф, рух ва ка то не въз мож на, ако е ли ше на от пер с пек ти ва та 
на об ща та рамка. Можем да пра вим са мо мо мен т ни ски ци с до за на-
деж да за вяр ност, ко я то са мо вре ме то ще пот вър ди или от х върли. Точно 
то зи план на свър за ност с про це си те на со ци ал ни те про ме ни е осо бе но 
тру ден за ос мис ля не за ра ди ха рак те ра на вза им ни те вли я ния – не ди-
рек тен, про тя жен във вре ме то, с мно зи на участ ни ци (ин ди ви ду ал ни и 
ко лек тив ни аген ти), не рав но мер но раз пре де лен в прост ран ст вото. Как се 
случ ва про мя на та е на исти на сло жен въпрос. По-прости са от го во ри те 
за ня кои от из ме ре ни я та на про мя на та, но те всъщ ност от го ва рят на пи-
та не то за пос лед ст ви я та от про це са. В прак ти ка та на те а тъ ра в Бъл га рия 
днес ка те го рич но не лип с ват яр ки твор ци, твор би, тен ден ции. И за об що 
удов лет во ре ние по ве че то от та лан т ли ви те пости же ния по лу ча ват от з вук 
и приз нание. Не е нуж но да се пра ви по ме ник на сил ни те спек так ли, 
ро ли, пи е си, фо ру ми – пуб ли ка та, кри ти ка та, награ ди те за ко но мер но ги 
от ся ват. И не за да вгор ча вам сла дост та на ме да, а точ но за ра ди то ва, 
че та лан ти те са цен ност, ко я то е ряд ко бла го, ще обър на вни ма ние на 
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един де тайл (стру ва ми се, че той е уси лен от про ме ни те в пос лед ни те 
де се ти летия).

В исто ри чески план ев ро пейски ят те а тър не за губ ва ед на посто ян на и 
ви на ги про я вя ва ща се спе ци фи ка – той се съпро тив ля ва на поз на то то и 
тър си но во то. В най-ед ри щри хи то ва е он зи пункт, кой то прин цип но го 
от ли ча ва от дру ги те ат рал ни кул ту ри (напри мер от ре ги о на на Да леч-
ния из ток), ко и то аб со лю ти зи рат и ох ра ня ват сво я та тра ди ция, ка то я 
прев ръ щат в то тал на норма. Евро пейски ят те а тър е дъл бо ко не кон сер-
ва ти вен, той е от во рен към раз лич но то, към но во то и към не поз на то то, 
и ма кар и да не пре неб рег ва тра ди ци я та, я съ че та ва с но ва тор ст вото. 
Експе ри мен тът е не го ва та съ щин ска при ро да, все ки те ат рал же лае ори-
ги нал ност, пуб ли ка та це ни из не на да та. В ню ан си те на то ва твър де ние се 
кри ят, раз би ра се, огро мен брой въпро си и пре ци зи ра ни де тай ли, но е 
факт, че в Ев ро па пов то ре ни е то се смя та за про вал, кон сер ви ра не то на 
уме ния се при рав ня ва с твор ческо без си лие, а щам па та се ква ли фи ци-
ра ка то най-ниска точ ка на ар тистич но па дение. На ба за та на та зи об ща 
наг ла са ев ро пейски ят те а тър изоб ре тя ва раз лич ни пъ ти ща и сред ст ва 
за тър се не, сти му ли ра не и ин тегри ра не в сво я та слож на тъ кан на ху до-

„Па ла чи“ – М. МакДо на, реж. С. Ра дев, Те а тър „Со фия“, 2017/18
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жест ве ни прак ти ки, ко и то пе ри о дич но ре ви зи рат уста но ве ни те наг ла си 
и на свой ред про во ки рат но ви по соки. Имен но та зи идей на ос но ва е 
мо то рът на есте ти ческа та ди на мика. Често про мя на та е ре зул тат от ра-
ди кал ни програ ми, ко и то фор ми рат нов пог лед и в ево лю ци о нен план 
тран с фор ми рат те ат рал ния пейзаж. Есте ти ческа та па ра диг ма, пост ро е на 
вър ху ди на ми ка та ка то прин цип, до веж да до ос нов ни те раз де ле ния в 
оцен ка та на те ат рал ни те фак ти в ев ро пейски план. Фунда мен тал но то 
раз гра ни че ние меж ду ху до жест вен и ко мер си а лен те а тър се мис ли ка то 
от ли ка меж ду от кри ва тел ско-ори ги нал но то и кон сер ва тив но-рет роград-
ното. Евро пейски ят те а тър пред по ла га на ли чи е то на посто я нен ре сурс от 
уме ния как то в по ле то на от ра бо те но то, ус во е но то и ста би ли зи ра но то, 
та ка и ар тистич ни ин те ре си и за лож би в по со ка на не из вест ното. Този 
ба ланс и посто ян но то лю бо пит ст во са га рант за би ти е то на те а тъ ра. (То ва 
твър де ние тряб ва да се пре ци зи ра с уточ не ни е то, че в от дел ни пе ри о ди 
и на ци о нал ни кул ту ри прин ци път на ди на ми ка та и об нов ле ни е то мо же 
да за тих ва, но рет рос пек тив но пог лед на то – не из чезва. Пред мет на друг 
ана лиз е пи та не то да ли ак ту ал но то състо я ние на ев ро пейска та прак ти-
ка не е в си ту а ция на лип са на яр ки и ори ги нал ни но ви идеи с всич ки 
пос лед ст вия от то ва…)

„Пе тел“ – М. Бар т лет, реж. С. Мур джев, Мла деж ки те а тър, 2017/18
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Бъл гар ски те ус ло вия мо ди фи ци рат те зи съ от но ше ния и през пос лед ни-
те го ди ни пред ла гат лю бо пит на кар тина. Възник нал ка то част от един 
ма ща бен мо дер ни за ци о нен про ект, бъл гар ски ят те а тър още в зо ра та на 
сво е то уста но вя ва не ка то кул тур на прак ти ка има ам би ци я та да постиг не 
ев ро пейския мо дел, поз нат и достъ пен по на чи на, по кой то той фун к ци о-
ни ра в епо ха та (19. в.) и до сега. Ретрос пек тив но пог лед на то, в бъл гар ски 
кон текст не се е по я ви ла ни то ед на те ат рал на есте ти ка или програ ма, 
при те жа ва ща взри вен твор чески по тен ци ал, ко я то да ра ди ка ли зи ра по-
ле то на ху до жест ве на та прак ти ка, да над ско чи на ци о нал ни те гра ни ци и 
да по лу чи меж ду на ро ден от з вук. В по-мла ди те си го ди ни, ко га то осо бе но 
сил но пре жи вя вах ка то нес пра вед ли вост фак та, че бъл гар ски те те ат ра ли 
и спек так ли не са осо бе но поз на ти в чуж би на, чух из ре че ни е то: „Вие ня-
ма те ня как ва зна чи ма раз поз на ва е ма фи гу ра, ко я то да над ска ча гра ни-
ци те и да вли яе вър ху те ат рал на та прак тика. Няма те ва шия Гро тов ски…“ 
Дали то ва из чер п ва въпро са – ед ва ли, но фак тът, че лип с ва по до бен 
ав то ри тет оста ва ва лиден. Българ ски ят те а тър ус во я ва и ин тер пре ти ра 
чрез соб ст ве ни те си твор чески ре сур си ев ро пейски идеи, вклю чи тел но 
и но ва торски. Това не оз на ча ва, че ре зул та ти те са вто рич ни и ли ше ни 
от зна чи мост. Това оз на ча ва, че ма кар и без фун да мен тал ни от кри тия, 
в при ло жен план и в бъл гар ски кон текст есте ти чески те програ ми би ват 
мо ди фи ци ра ни в ав тор ски ва ри ан ти и те ат рал на ори ги нал ност ка те го-
рич но не липсва.

Точ но в то зи пункт – на от но ше ни е то към уни кал ност та, в бъл гар ския те-
ат ра лен пей заж настъ пи ха про мени. Обосо би ха се две по ле та – те а тър 
на есте ти ческа та си гур ност и те а тър на есте ти ческа та про во кация. Есте ти-
ческа си гур ност е твър де об що и ши ро ко на и ме но ва ние на тен ден ци я та, 
ко я то ра бо ти чрез клю ча на доб ре поз на то то за пуб ли ка та, стъп ва вър ху 
си гур ни об раз ци и об с луж ва кон вен ция на поч ти тел но съ об ра зя ва не с 
вку со ве те на ау ди то ри ята. Есте ти ческа та про во ка ция съ що на зо ва ва с 
об що опре де ле ние по то ка на риско ви уси лия и ско ко ве с не га ран ти ран 
ус пех, ек с пе ри мен тал ни ра бо ти и про би в те ре на на труд ни те ми или 
тех ни ки. И си гур ност та, и про во ка ци я та изиск ват ар тистич ни уме ния от 
ви со ка кла са и пред по ла гат про фе си о на ли зъм на участ ни ците. Проб лем 
се по я вя ва в про це са на естест ве но то пре ли ва не на енер гии меж ду те зи 
две есте ти чески тен денции. Очак ва но е фи гу ри от две те те ат рал ни по-
ле та да об щу ват, да об ме нят опит ности и да се до косват. Също то ва жи и 
за пуб ли ки те – да про я вя ват лю бо пит ст во към про дук ци я та на раз лич ни 
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есте ти чески пред ло же ния. В бъл гар ски ус ло вия то ва се случ ва трудно. 
Между два та сек то ра съ щест ву ва вид вза им на не за ин те ре су ва ност, 
дости га ща до през ре ние. И от две те стра ни се из тък ват ар гу мен ти в под-
кре па на соб ст ве на та пра вота. Есте ти ческа та си гур ност раз вя ва зна ме то 
на ус пе ха сред пуб ли ка та и по соч ва броя на зри те ли те ка то аб со лю тен га-
рант за те ат рал но пости жение. Есте ти ческа та про во ка ция из ди га ло зун га 
на ори ги нал ност та и пре тен ди ра за ал тер на тив ност ка то за дъл жи тел но 
ус ло вие за те ат рал на жиз не ност. Абсо лю ти за ци я та на ед но то или дру-
го то до ка за тел ст во за състо я тел ност во ди до опростя ва не на си ту а ци я та 
и ка то ре зул тат те ат ра ли те раз ви ват тен ден ция към са мо доста тъч ност, 
хер ме ти за ция, са мо за до во ля ва не и лип са на са мокри тич ност. Този про-
цес, ма кар и с раз лич ни под бу ди и иде а ли, до веж да две те ар тистич ни 
ло ги ки до сход ст во – изо ла ци я та от „дру го то“ пре су ша ва он зи мо тор, 
за кой то ста на ду ма в на ча ло то – лю бо пит ст во то към про мя на та ка то 
дви га тел на жи во та на те а търа.

Нуж но е да се напра ви уточ не ни е то, че те а тъ рът на есте ти ческа та си гур-
ност не е хо мо ген на прак ти ка с яс ни ви ди ми бе ле зи, а напро тив – то ва е 
те а тър, кой то пред ла га об раз ци как то на ви со ко ху до жест ве но майстор-
ст во, та ка и на се рий на про дук ция и пош ла щампа. Това е ви ди мо в 
изя ва та на всич ки про фе сии – дра ма тур гия, ре жи су ра, ак тьор ска игра, 
сце ногра фия, му зи кал но ре ше ние… Те а тъ рът на есте ти ческа та про во ка-
ция съ що не е ед но род на кар ти на, а пред ла га ва ри ан ти на пред ста ва та за 
но ва тор ст во – тук съ що се сре щат об раз ци на уни кал ност и ав тен тич ност, 
как то и про я ви на го ла пре тен ци оз ност, праз но та и лош вкус.

Ред при чи ни фор ми ра ха ус ло вия, при ко и то на те ре на на тра ди ци он ния 
те а тър се сти му ли ра про дук ция, ек с п ло а ти ра ща еле мен тар но то въз про-
из вод ст во на мо де ли за пуб ли чен ус пех поч ти без на мек за ня как во ар-
тистич но тър се не на раз но об разие. Най-ви ди мо е то ва в ре пер то ар ния 
из бор на пи е си – вез де съ щи те ко ме дии на си ту а ци и те. В по ве че то от 
при ме ри те труд но мо же да се от крие ре жи су ра в сми съ ла на ху до жест ве-
на ав тор ска ин тер пре та ция на текста. Фигу ра та на ре жи сьо ра при съст ва 
ка то ор га ни за тор и ко ор ди на тор на сце нич но то дейст вие (не е слу чай-
но, че се по ся га към пи е си, ко и то са на пи са ни с тех ни ка та на кон крет ни 
ука за ния за об сто я тел ст ва и за дейст вия, впле те ни ка то за дъл жи те лен 
еле мент от сю же та и ра бо те щи ка то ди рек ти ва за един ст ве но въз мож на 
те ат рал на ин тер пре та ция). Актьор ска та изя ва в то зи слу чай пред по ла га 
дис цип ли на, усър дие, ра бо тос по соб ност и из д ръж ли вост, а ар тистич но то 
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тър се не и лич но от кри ва тел ст во в ин тер пре та ци я та на пер со на жи те се 
раз би рат ка то ти по ло гич на ефек т ност (от но во се въз ро ди ста ро то по ня-
тие „ам п лоа“ и упот ре ба на ак тьо ра в пов та ря ща се стан дар т на схе ма 
на при съст вие). В при ме ри те на то зи тип прак ти ка не лип с ват и ак тьо ри 
с из к лю чи те лен про фе си о на ли зъм и яр ко лич но при съствие. Всъщ ност 
ши ро ки ят пуб ли чен ус пех на те а тъ ра на есте ти ческа си гур ност се дъл жи 
на уни кал на та лич на ха риз ма на та лан т ли ви те ак тьори. Ярка та и не пов-
то ри ма ин ди ви ду ал ност на ак тьо ра е он зи еле мент, кой то об ла го ро дя ва 
и ху ма ни зи ра щам па та на есте ти ческа та си гур ност. Но участи е то на те зи 
ак тьо ри съ дър жа сло жен ком п лекс от пос ле ди ци: за ак тьо ра – твор-
ческо из то ща ва не до из ха бя ва не, за пуб ли ка та – есте ти ческа заб лу да, 
ос но ва на вър ху ав то ри те та на тво ре ца, кой то прикри ва не ряд ко твър де 
дол нопроб ния ха рак тер на спек та къла.

Оно ва, ко е то е обез по ко и тел но в то зи кон текст, е от но ше ни е то към аген-
ти те на опи са на та прак ти ка. В рам ки те на те ат рал но то по ле кри тич но то 
мис ле не под ла га на обек тив на оцен ка фак ти те и в ре зул тат се ри оз ни-
те участ ни ци и наб лю да те ли ня мат илю зии от нос но съ дър жа ни е то на 

„Мом че то от пос лед ния чин“ – Х. Ма йор га, реж. К. Шар ков, ДТ – Плов див, 
2017/18
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кар ти ната. Твор ци те, ко и то ра бо тят в есте ти ка та на поз на то то, ма кар и 
мно го та лан т ли ви в по ве че то слу чаи, не из мен но риску ват про па да не в 
си ту а ци я та на пов то ре ни е то и втвър дя ва не на соб ст ве на та си щампа. 
Мнози на от тях осъз на ват огра ни че ни я та на то зи вид про фе си о нал на 
ре а ли за ция, но не на пускат те ре на на уста но ве но то, тъй ка то ал тер на-
тив на та есте ти ка – на про во ка ци я та, вър ви ръ ка за ръ ка с риска от за гу ба: 
фи нан со ва и ау ди торна. Финан со ви ят ус пех ряд ко съв па да с ус пех на 
есте ти ческо но ва тор ст во и про за ич на та при чи на на тър гов ския ар гу мент 
ста би ли зи ра пре об ла да ва що то праг ма тич но ре ше ние на твор ци те да не 
на пускат те ре на на тра ди ци он ния тип те атър.

В ал тер на тив но то прост ран ст во на про во ка ци я та пре би ва ват обик но ве но 
ар тисти от най-мла до то по ко ле ние, во де ни от чисто есте ти чески и ети-
чески иде али. Те съ що удър жат на соб ст ве ни те си ви со ки пре тен ции с 
це на та на огром но жи тейско и про фе си о нал но напре же ние, с ги ган т ски 
раз ход на енер гия и ми ни мал но фи нан со во въз награж дение. Изха бя ва-
не то на твор ческия ре сурс тук съ що е често сре ща но пра вило. Лоши ус-
ло вия за ра бо та, слаб об щест вен ин те рес и ми зер но зап ла ща не – всич ко 
то ва ха рак те ри зи ра сек то ра на аген ти те на есте ти ческа та про во кация.

И в два та слу чая твор ци те би ват мис ле ни пре дим но ка то пер со нал но 
от го вор ни за сво и те из бори. Отно ше ни е то към тях често се об вър з ва 
с рам ка та на етич но то изиск ва не на за дъл же ние към из куст во то и към 
соб ст ве ния та лант. Отно ше ни е то лич ност – та лант е връз ка с мно го ас-
пек ти, ко я то често при до би ва дра ма тич ни из ме рения. Най-оче вид но е 

„Алон со“ – Щ. Фьо гел, реж. М. Ро сен, Те а тър „Со фия“, 2017/18
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раз би ра не то, че ин ди ви дът но си от го вор ност за твор ческия си по тен ци-
ал, а ко га то при те жа ва и спе ци ал на дар ба, то лич на та му ини ци а ти ва 
за усъ вър шен ст ва не и ре а ли за ция се при е ма за нор мал на и очак вана. 
Създа ло се е сво е об раз но кли ше, че та лан т ли ви ят чо век пре о до ля ва с 
це на та на ли ше ния и стра да ния пре пят ст ви я та пред се бе си в тър се не 
на ре а ли зация. Исто ри я та на из куст во то поз на ва без б рой при ме ри на 
пи са те ли, ху дож ни ци, му зи кан ти и т. н., над мог на ли всич ко, но съз да-
ли сво и те творби. Жажда та за ар тистич на изя ва се при е ма за естест вен 
стре меж на лич ност та и ус пе хът се оце ня ва ка то ло гич но след ствие. 
Театъ рът съ що има сво и те при ме ри за та лан ти, постиг на ли впе чат ля ва щи 
ви со ти не за ви си мо от труд ности, ли ше ния, про фе си о нал ни и жи тейски 
пе ри петии. Абди ка ци я та от те зи ви со ки очак ва ния мо же да до ве де до 
срив на до ве ри е то към ар тиста, пер со нал но нег ли жи ра не, за чер к ва не 
и из к люч ва не от кръ га на вни ма ние на кри ти ката.

В кон тек ста на пос лед ни те де се ти ле тия бъл гар ски те ус ло вия пра вят все 
по-ви дим ак та на лич ния из бор – все ки сам ре ша ва как, как во, къ де, с 
ко го и т. н. ще ра боти. Избо рът се при рав ня ва с лак мус за твор ческа та 
при ро да – при е ма се, че в не го се ре а ли зи ра сър це ви на та на ар тиста. 
Избо рът чер тае раз гра ни чи тел на та ли ния меж ду ар тисти те-тър са чи и 
ар тисти те-из пъл ни тели. Абсо лю ти зи ра не то на пер со нал но то ре ше ние 
еле мен та ри зи ра от но ше ни е то към си ту а ци я та на из бор, ка то прех вър ля 
ця ла та от го вор ност вър ху лич ност та на ар тиста. Ако е пре дал та лан та 
си и се е пос ве тил на ко мер си ал ния те а тър и фи нан со ва та пол за, той 
лес но мо же да бъ де пре неб рег ван в се ри оз ния раз ми съл за ак ту ал ния 
те а тър и до ри да бъ де иг но риран. Ако след ва та лан та си и упор ст ва в 
по ле то на ек с пе ри мен та и риска, той лес но мо же да бъ де под ми нат със 
сниз хож де ние за ра ди не раз гър на ти и не до раз ви ти свои твор чески идеи, 
ре а ли зи ра ни в неб ла гопри ят на ма те ри ал на ба за и среда. Какво оста ва 
на те ат ра ли те в по доб на си ту а ция, как да мис лим тех ни те изя ви в две те 
по люс ни ре а ли зации? Ако ги раз г ле да ме ка то есте ти чески фе но ме ни – и 
в две те по ле та яр ки пости же ния не лип сват. Ако ги раз г ле да ме ка то ети-
чески жесто ве – и в две те по ле та има достой ни за ува же ние ар гу менти.

Се ри оз но то от но ше ние изиск ва към проб ле ма да се под хо ди не са мо в 
пер со на лен, а и в со ци а лен кон текст. Въпре ки че лич ни ят из бор е аб со-
лют но све щен, той не би тряб ва ло да се мис ли ка то един ст вен ре гу ла тор 
на про це си те в по ле то на те а търа. Дали ще наб лю да ва ме из нос ва не на 
твор ци от участие в блуд ка ви те ат рал ни за да чи, или ще наб лю да ва ме 
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по тъ ва не на мла ди та лан ти в мар ги нал ни про ек ти, един обез по ко и-
те лен факт до ми ни ра – раз хи ще ние на твор чески сили. Зрелост та на 
вся ко об щест во про ли ча ва по то ва как се от на ся към най-ка дър ни те си 
чле но ве, ко и то са дви га тел на прогре са и прос пе ри те та. В бъл гар ски те 
ус ло вия сме сви де те ли на без раз ли чие, прех вър ля не на от го вор ност та 
вър ху лич ност та и кон ста та ция, че уни кал ни та лан ти по ха бя ват дар би те 
си в три ви ал ни про ек ти, с ни що не допри на ся щи как то за соб ст ве на та 
им би огра фия, та ка и за те ат рал ния жи вот ка то цяло.

Раз миш ле ни я та до тук имат ед на скром на цел – да ори ен ти рат вни ма-
ни е то към от но ше ни е то към твор ческия по тен ци ал в бъл гар ския те атър. 
Лично то ре ше ние за един или друг есте ти чески из бор на тво ре ца е 
обе мен акт, пре допре де лен от смес ва не то на су бек тив ни и обек тив ни 
фак то ри. В ин ди ви ду ал ния акт се че тат из ме ре ни я та на лич ност та, но 
и от но ше ни е то на об щест вото. Леко та та, с ко я то при е ма ме раз пи ля ва-
не на енер гия, без раз ли чи е то към неб ла гопри ят ни те ус ло вия за изя ва 
в по ле то на ал тер на тив ни те тър се ния, на то вар ва не то с от го вор ност за 
пер со нал ния из бор са мо и един ст ве но на лич ност та на ар тиста – то ва 
са все па ра мет ри на ко лек тив на бе зот го вор ност и аб ди ка ция от оно ва, 
ко е то на ре кох ме „прин цип на ди на ми ка та“ в ев ро пейския те атър.
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ПРОМЯНАТА НА ТЕАТЪРА ДНЕС:  
С ТЯЛОТО, ОЧИТЕ, ИМЕТО, ЕНЕРГИЯТА

РОМЕОПОПИЛИЕВ

Ако не що непре къс на то тър пи про мя на, то ва ся каш е те а тъ рът. И съ-
щев ре мен но, ако не що оста ва ед но и съ що – то ва пак ся каш е те а търът. 
Дали то га ва ня кой непре къс на то не си играе изоб що с (не)про мя на та 
на не щата? Кой? Бог в соб ст ве на та си игра, просто за се бе си? Всич ко е 
те а тър; той е все об х ват на та ме та фо ра на све та и жи во та в тех ни те раз-
лич ни из ме рения. Дори ко га то из г леж да, че те а тъ рът не тър пи про ме ни, 
те са на ли це; и до ри ко га то ся каш той се про ме ня, то ва не е точ но така. 
Зато ва тряб ва да се из п лъз нем от ме та фи зич ния зах ват на те а тъ ра; от 
не го во то „то ва е та ка, за що то е ина че“, за да го во рим за про ме ни те му.

В то зи сми съл как се дви жат про ме ни те в те а тъ ра днес, ако сле зем на 
зе мята? Най-ве ро ят но по ве че в ши ри на, от кол ко то в дъл бо чи на, ако въ-
ве дем та ки ва прост ран ст ве но-фи зи чески кри терии. При то ва на по върх -
но ст та и в ши ри на про мя на та из г леж да бър за: непре къс на то въз ник ват 
и из чез ват раз но об раз нии то ку-що те ку щи те ат рал ни фор ми, ту так си се 
по я вя ва не що, по доб но на пре диш но то, но не съ що то, за да пре ми не в 
дру го и съ щев ре мен но до ня къ де ка то него.

За що от кри ва ме тол ко ва ди на мич ни про ме ни в све та, жи во та и в те а тъ-
ра око ло се бе си? Може би за що то сме пре ка ле но вгле да ни в тя ло то си. 
Тяло то е вмести ли ще то на ин ди ви ду ал ни те ду шев ни наг ла си и на об щи те 
дви же ния на чо веш кия чух. То е бол но, здра во, гър че що се, раз прости ра-
що се вър ху, око ло и за ед но с дру ги те ла в те лес ни об щ ности, ув ли чай ки 
със се бе си ма те ри ал ни те пред мети. Тяло то гние, ми ри ше, ухае, но по-
ня ко га ся каш го ня ма, за що то из г леж да тол ко ва за меч та но и от не се но 
из вън се бе си. Пада що и из ди га що се тяло. По-ра но е би ло яс но: то ще 
ум ре и ще се ро ди дру го по доб но тя ло, но ду ша та на пре диш но то тя-
ло – уни кал на, а не по доб на ка то не го – мо же да оста не за ви наги. Вече
тялотоедушата.1 Тя ло то не се из ра зя ва са мо в ин ди ви ду ал но то си 

1 Да от во рим истин ски пре диз ви ка тел на та кни га „Corpus“ на Жан-Люк Нан си 
(С., 2003). Жак Де ри да я виж да ка то от кро ве ние и я опре де ля ка то „За ду-
ша та“ на на ше то вре ме“ (по заг ла ви е то на из вест ния труд на Аристотел).
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из ме ре ние и ви на ги е свър за но с дру ги те тела. Държа ва та е ед но го ля мо 
тя ло, све тът – също. Тяло то ка то най-тлен но ве че ста ва и най-скъ по ценно.

Мо жем да се вър нем мал ко на зад, при пом няй ки си Ан то нен Ар то: съ-
щин ския иде о лог и пред те ча на те лес ния те а тър; не на те а тъ ра на дви же-
ни е то и тан ца, ко е то е не що съв сем раз лично. Той пред ла га да се пи ше 
и пред ста вя те а тъ рът не са мо и тол ко ва чрез тя ло то, а по-ско ро вътре в 
са мо то тяло. То е сце на та без опре де ле на сце на и прост ран ст во; из мъ че-
но, смач ка но, из пру же но, раз кри ве но, но не та ка бла го род но из пъ на то 
в стра да ни е то си ка то Ла о ко он, а мъл вя що и из кре щя ва що пъл зя щи, 
гър че щи се и уд ря щи се смис ли, ко и то не мо гат и не искат да ос мис лят 
све та чрез плав ни те, пос ле до ва тел ни и за то ва раз би ра е ми дви же ния 
на кла си ческа та душа. Арто е са ми ят пла шещ и прив ли чащ сми съл на 
тя ло то; са ми ят жи вот към смърт та, къ де то то ня ма да оста не по доб но 
на ду ша та, а ще из чез не в исти на та си. Исти на та не оста ва, а из чез ва. 
И за то ва все се на ла га да я на ми раме. Исти на та се по я вя ва и из чез ва, 
за що то е твър де жесто ка и не на ситна. Арто е из дир ва не то на са мо то 
род но на тя ло то-ду ша, за що то то ди ша и ду ши ка то то ку-що но во ро де но, 
но и ве че уми ра що. И той от кри ва то ва тя ло не са мо око ло се бе си, но 
и да ле че на Изток. Имен но об лег на то на Из то ка, за пъ на ло стъ па ла та си 
на ръ ба на Па си фи ка, за пад но то тя ло не мо же да за пад не и да пад не, да 
се от кър ти ня къ де в Ат лан ти ка и да по тъ не ка то он зи бе зус пеш но тър сен 
до ден дне шен кон ти нент. Така дъл бо ко то род но на чо ве ка не мо же да 
се из ро ви от ху му са на род на та поч ва, на се ле на с тол ко ва мно го гни е щи 
пар че тии от раз пад на ти род ни тела. Родно то мо же да се об х ва не, да се 
ви ди са мо от да лече. Но ближ ни ят е да леч ни ят (Ниц ше). Това сгър че но и 
нев з рач но тел це на те а тъ ра на Ар то, а всъщ ност по ве че на не го ви те пред-
ста ви за те а тър от 20-те го ди ни на 20. век, ще бъ де ек с ху ми ра но в края 
на 50-те. Възста но ве но и об ла го ро де но в „бед ния те а тър“ на Гро тов ски, 
то ще ста не пред мет и тя ло; от кри ва що и от кри ва е мо и за дру ги ан т ро-
по ло гич ни опи ти през ми на лия век. Тъкмо про ме ня ща та се гра нич ност 
опре де ля тя ло то и чрез нея то диша. Това е не го ва та жесто ка участ: да се 
раз ши ря ва, за да се стес ни, но са мо кол ко то – ако мо же – още по ве че да 
на расне. Диша не то ста ва още по-важ но от кол ко то в опе рата. Жесто кост та 
во ди до на раст ва не и по ду ва не на тя ло то; до ед но са мо би чу ва не, за да 
мо же в сво я та ве че при вик на лост то да от стъ пи в се бе си; да се от лее в 
твър дост. И от но во да се по дуе с раз ни те си лим ф ни възли.
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Та ка или ина че, род ни ят те а тър по прин цип не по на ся ни то аске за та – 
дъл бо ко то си при би ра не на вът ре, ни то из бу я ва не то си навън. Ексце сът 
на тя ло то – на вът ре или на вън – е ня как чужд на бъл гар ска та свен ли вост. 
Ще взе мат да го за бе ле жат то ва тя ло! – не за ви си мо да ли се е вглъ би ло, 
или из бу яло. Вина ги на о ко ло деб нат сни ше ни гно ми, ко и то из вед нъж 
ще го на о би ко лят, ще го по ва лят до лу и ще му от ре жат гла ва та. (Как то 
си спом ня ме, проб ле мът за та зи свен ли вост е въ ве ден още от Пен чо 
Сла вейков. Всъщ ност, ако пог лед нем към бъл гар ския ак тьор, той ка то 
че ли най-ве че оби ча да кре щи и напрег нал накрай въз мож ности те си, 
да де мон ст ри ра сила. Но тъй ка то твър де често и поч ти всич ки пра вят 
то ва, то ня ма как да се за бе лежи. Истин ски ят ек с цес тряб ва да се из ра зи 
по друг, по-осо бен начин.)

Тя ло то яде, пие, играе. Диша, живее. Рабо ти – сле до ва тел но пи ше и сти-
хо ве: тъй, как то умее. То е роб; ра бо те що за-не що-друго. Но кое е то ва 
друго? Разби ра се, дру го то след ва да е гос по дарят. Кой е той – осо бе но 
след ка то тя ло то ве че е ду шата? Изли за, че тя ло то ра бо ти за се бе си? 
Това оба че би пред став ля ва ло ед но твър де ми жа во и огра ни че но, как то 
каз ва ха нав ре ме то – дреб но бур жо аз но тяло. Или то просто ра бо ти за 
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са ма та ра бо та, ко я то пък ра бо ти за него. Но то ва е твър де ин сти н к т ив но 
и по то зи на чин тя ло то оста ва един про пад нал, ле ко мис ле но напра вен 
и пос ле зах вър лен ме ха ни зъм – от ня кой, ня кога. Плене но в джун г ла та 
на при ро да та, пре вър на то в роб и из вед нъж изоста ве но от гос по да-
ря си. И все пак виж да се, че то не ра бо ти ей та ка, са мо за се бе си, а и 
за-не що-друго. Това обе ди ня ва що тя ло то и те ла та свое-дру го би мог ло 
да бъ де удоволствието. Тяло то по лу ча ва чрез раз лич ни точ ки и се ти ва 
най-раз но об раз ни удо вол ст вия и нас лади. Обоня ни е то не насто я ва тол-
ко ва за се бе си, след ка то гла дът се за си ти, и днес съ щест ву ват по ве че 
въз мож ности то ва да ста ва лес но, а сек су ал ни ят на гон има не доста тъ ка 
срав ни тел но бър зо да спада. Но зре ни е то и слу хът, очи те и уши те са не-
у мо ри ми – уста та и ези кът в слу чая са са мо ор га ни те, ко и то от з ву ча ват 
нав ли за щи те от вън об ра зи и звуци. Очитесавинагижадни. „Очи пъл-
ни, ръ це праз ни“, каз ва на род на та по го ворка. Но по-ско ро очи те ни ко га 
не мо гат да се из пъл нят – ос вен със за мъг ля ва щи те ги съл зи, – до ка то 
кол ко пъл ни мо гат да бъ дат две ръце. Едва ко га то съ нят на лег не здра во 
кле па чи те, очи те се зат ва рят и тех ни ят най-ве рен дру гар, най-близ ки ят, 
свой друг – уши те, крот ко ги пос ледват. Тяло то утих ва за из вест но време. 
Но твър де не по кор ни, те зи се ти ва про дъл жа ват да гле дат и слу шат в съ ня 
си, ка то пре диз вик ват из мъ че но то от ра бо та, или все ед но, от без де лие 
тя ло да про дъл жа ва да под ска ча, да тре пе ри и да се гър чи в раз лич ни те 
си чле но ве и ор гани. Очите тъм не ят, гла ва та се люш ка, а уста та се кри ви 
и прок ли на ця ла все лена. Тъмне ят очи те, но пак виждат. Дори ко га то 
тя ло то на чо ве ка сда де пос лед ни те си пот ре пер ва ния и дъ хът му – най-
сет не сво бо ден – от ле ти на ня къ де, очи те про дъл жа ват да гле дат, ма кар 
и по права линия. Нала га се да ги зат во рят, за що то все още жи ви те се 
до се щат накъде гле дат очи те на ве че не живия.

Ако тя ло то ра бо ти за са мо то се бе си – ко е то, раз би ра се, е ед но на исти на 
про пад на ло състо я ние, но на ли чо век е пад нал все от ня къ де: от гра ди на-
та на Едем, от Марс или просто от дър во то ка то ве че не год на май му на с 
твър де из т ръп на ли край ни ци – то на исти на е за удо вол ст ви е то и ве ро ят но 
най-ве че за удо вол ст ви е то и нас ла да та, ко я то очи те и уши те по лу чават. 
Това, ко е то те по лу ча ват, мо же да бъ де съб ра но в ду ма та зрелище.

В исто ри я та на тя ло то на чо ве ка са съ щест ву ва ли доста тъч но зре ли ща 
и въпре ки по ня ко га хо ра та да са смя та ли, че ра бо тят за без с мъ р т н и те 
си ду ши, те ви на ги са се от да ва ли на не у мор но то гле да не и слу шане. 
Пона ча ло най-често при чи на та за по ощ ря ва не то на те зи дей ности на 
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очи те и уши те е чисто пре дох ра ни тел на: на ли се на ла га хо ра та да се 
пред паз ват от вра го ве те и да сле дят при я те ли те си, да гле дат ра бо те-
щи те си ръ це и да се ори ен ти рат в тя ло то на прост ран ст вото. Но ко га то 
се от ст ра нят от те зи за дъл жи тел ни и ути ли тар ни за ни ма ния – в слу чая 
не ста ва ду ма за тях, – те мо гат да из пад нат от по на ча ло сво я та пад на-
лост от ня къ де в нас ла да та на ня как во зре ли ще без прак ти ческа цел. 
През 20. век обе мът на те зи зре ли ща на раст ва все по ве че и по ве че, не 
на пос лед но място, по ра ди уве ли ча ва не то на ча со ве те, в ко и то тя ло-
то, на пус на ло ути ли тар но то си прост ран ст во – да го ка жем напра во, 
на пус на ло ути ли тар но то си тя ло, – мо же да пог ле да и пос лу ша, как то 
се каз ва, „не що за ду ша та“ – ма кар тя да е са мо то то. Театър, ка ба ре, 
мю зик хол, ки но, опе ра, кон церт, из лож ба, цирк, ра дио, те ле ви зия, 
ин тер нет, игри на къс ме та и пр. Всевъз мож ни те рек ла ми, раз би ра се. 
През го ди ни те то зи все кид не вен обем от сред ст ва за по лу ча ва не на 
зре ли ща все по ве че се раз ши ря ва, ся каш из ду вай ки са мо то тя ло, ко-
е то ги сле ди; до ри в бук вал ния сми съл, за що то не го во то фи зи ческо 
дви же ние все по ве че се ре ду ци ра ня къ де на вът ре и об рат на та му си-
ла в сво я та лип са раз ши ря ва тя ло то навън. Тяло то ве че е поста ве но в 
нар ко тич на за ви си мост от зре ли ще то, из пит вай ки не об хо ди мост та да 
уве ли ча ва до зи те му.

Чо ве кът се раж да в све та гол и са мо тен; та ка съ що и умира. Но вед нъж 
ро ден, не го ви ят пог лед раж да света. Това е един соб ст вен, ро ден (по-
доб ре е тук да се имат пред вид и две те уда ре ния на глас ни те) пог лед 
и ни кой не мо же да му го вземе. Светът из пъл ва тя ло то на чо ве ка чрез 
пог ле да му. Приоб ща ва го към се бе си, от б лъ ск ва го. Грапа ви ни те на 
го ля мо то све тов но тя ло на ра ня ват неж ни те вън ш ни и вът реш ни части 
на то ва ин ди ви ду ал но тя ло със сво и те ви на ги учу де ни очи. Едно твър де 
крех ко тя ло с пре ка ле но го ле ми очи. Ненапраз но съ щест ву ва та зи ста ра 
ме та фо ра за све та ка то за сце на и за чо ве ка ка то за ак тьор. Но по-ско ро 
ка то за не за бе ле жим ак тьор от ми ман са: до ка то го за бе ле жиш, и ве че е 
сля зъл от сце ната. Изоб що ак тьо рът ка то че ли не е из ля зъл на сце на та, 
за да играе, а да гледа. Какво? Как дру ги те го гледат.

Всъщ ност очи те на тя ло то гле дат на вът ре в не го, тъй ка то из вън тя ло то 
ня ма нищо. То е все ле на та, та ка че все ки пог лед в край на смет ка по айн-
щай нов ски ще се закри ви на вътре. Колко то по ве че же ла ни е то на очи те 
на раст ва, а то ня ма и как да спре, тол ко ва по ве че прост ран ст во то на 
тя ло то ще тряб ва да на раст ва, за да от кри ва в се бе си но ви пло щад ки и 
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сце ни за игра и зре лища. Дали в един мо мент все ле на та на тя ло то ня ма 
да се пръсне? Или, раз да ле ча вай ки се в се бе си, посте пен но да из сти не 
и да се пре вър не на прах?

Имен но та зи непре о до ли ма склон ност, до ри от ча я на при вър за ност и 
страст към гле да не то, ко я то не из беж но е вло же на в тя ло то на чо ве ка 
ня ко га от ня къ де, съз да ва оне зи об ра зи, ко и то на ри ча ме свои и дру ги, 
род ни и чужди. Тяло то на чо ве ка, чрез не го ви те най-важ ни от во ри ка-
то очи те и уши те, е имен но съ съ дът на сво е то и дру го то, на род но то и 
чуж дото. То ги по раж да, то ги уби ва – до мо мен та, ко га то са мо то тя ло 
преста не да се ин те ре су ва от всич ко това. От тя ло то ка то най-сво е то 
род но място, оти ва ме към тя ло то ка то гроб. Имен но та зи поч ти ед нов ре-
мен ност днес на раж да не то и смърт та на раз лич ни те об ра зи на род но то 
и чуж до то – за що то са ма та зре лищ ност, про из ти ча ща и от пра вя на от 
све та на тя ло то към от дел ни те му части, и жад но иска на от са ми те тях – 
ка таст ро фич но на бъб ва, по ра ди ко е то на по я ва та на род но то и чуж до то 
ве че не се об ръ ща вни мание. Роде ни, те са погре бани. От дру га стра на, 
по ня ко га ка то че ли от тех ния рож ден гроб не о чак ва но из пуш ва син ка-
ви ят дим на ня как ви до по топ ни приз ра ци, вам пи ри, вър ко ла ци и тенци.
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Тя ло то ка то на раст ва що, раз пъл зя ва що се нав ся къ де прост ран ст во за 
зре ли ща, не исто во же ла ни и пре диз вик ва ни от не го ви те очи, оста вя 
мал ко място за въ об ра же ни е то на зна ка и на ли те ра ту рата. Само ко га то 
по лу чим мо мен т но пре си ща не от ау дио-ви зу ал ни те об ра зи, ние се връ-
ща ме ти хо към ли те ра ту рата. Непре къс на то ни ус по ко я ват, че страст та 
към че те не то на кни ги се зав ръ ща ла и обик но ве но те зи по-ско ро зак ли-
на ния се пра вят в хо да на ня как ви по ред ни кам па нии за по ве че че тене. 
Дока то по-ра но зре ли ща та са пред став ля ва ли по чив ка не са мо от че те-
не то на кни ги, но най-ве че от вглеж да не то на вът ре в ду ша та и ней но то 
въ об ра же ние, днес е тък мо об рат ното.

Спо ред Ум бер то Еко ед на от ха рак те ристи ки те на ци ви ли за ци я та, в ко я то 
жи ве ем, е пов се мест но то прев ръ ща не на жи во та в карнавал.2 По-ра-
но кар на ва лът е пред став ля вал крат ка па у за в об рам че но то от гри жи 
ежед невие. Днес оба че ежед нев но пре би ва ва ме в прост ран ст во то на 
кар на ва ла, кой то, мо жем да ка жем, е са мо то раз прости ра не на тя ло то 
под управ ле ни е то на не го вия ос но вен ор ган – очи те; гос по дар и роб ед-
нов ре менно. Карна вал е не са мо по ли ти ка та, па за ру ва не то, треска ви ят 
ту ри зъм, но и са ма та ра бо та, по вре ме на ко я то го ля ма част от вре ме то 
ми на ва в ин тер нет и Фейс бук или на ня как ви дру ги за чуд ва щи места 
от вир ту ал на та ре ал ност. Сами те атен та ти, ре ли ги оз но мо ти ви ра ни, 
на пом нят кар на вала. Очевид но не ста ва ду ма за ду ша та и тър се не то на 
ней на та веч ност, а за пре тен ци и те на тя ло то да се раз прости ра, и след 
ка то то не мо же да за до во ли то ва си же ла ние по ра ди по ло же ни те му 
от вън рам ки, огра ни че ния и пра ви ла, се пръс ва с ед на ра дост на, до ри 
лю бов на ом ра за, и части те му по леп ват по оста на ли те те ла, ка то ста ват 
об що с тях. Дори в тро ше не то на христи ян ски и бу дист ки сим во ли, как то 
и в ек зе ку ци и те на „не вер ни ци“ се съ дър жа не що кар на вал но и ня как 
не досто верно. Преди ня кол ко го ди ни в Па зар джик се състоя лю бо пит но 
шест вие на мю сюл ма ни са ла ми ти: всъщ ност ро ми, вка ра ни в „пра ва та 
вя ра“, след ка то доско ро са би ли еван ге листи. Изоб що то ва бър зо пре ми-
на ва не от вя ра във вя ра, от убеж де ние в убеж де ние, от „ля во“ в „дяс но“, 
от ед но ра бот но място на дру го, е на пъл но кар на вално. Как род но то – 
ка то не що свое, на ше, устой чи во; не що тук, се га и ут ре – мо же да по лу чи 
не об хо ди мо то си тра е не във вре мето? Няма ме вре ме да се при-родим.

2 Еко, Ум берто. Връща ли се ча сов ни кът назад? Горе щи вой ни и ме ди ен по пу-
ли зъм. С., 2010, с. 101.

Ро мео По пи лиев. ПРОМЯНАТА НА ТЕАТЪРА ДНЕС...



132

Та ка как во то и мно жест во от те ат рал ни глед ки да се раз гръ ща пред нас, 
то ни ко га ве че ня ма да е доста тъч но. И ви нов ни са очи те, ко и то, за раз-
ли ка от оста на ли те ор га ни, са ви на ги жад ни и не се за си щат, и по е май ки 
все по ве че зре ли ща, искат още. Но как мо зъ кът мо же да об ра бо ти та зи 
непре къс на та по ре ди ца от глед ки и да ги сор ти ра в сво я та памет? Просто 
ня ма вре ме да се на и ме ну ват те ат рал ни те фор ми и яв ле ния в бук вал ния 
смисъл. От дру га стра на, то ва е доб ре, че на пред став ле ни е то не мо же да 
се да де соб ст ве но име. Както от бе ляз ва Жак Де ри да3, тък мо соб ст ве но то 
име е на чин за пре мах ва не на соб ст ве но то и за по ла га не то му в ня как ва 
ве ри га от сход ст ва и ка та лог от на зо ва ни неща. Днес пред став ле ни е то, 
ка то един ст ве но по ро да си, не мо же да бъ де на ре че но и на и ме ну ва но, 
и тък мо по то зи на чин се спа ся ва, оста вай ки един ст ве но по род (жанр) 
и вид. Но да ли по то зи на чин и са ма та пред ста ва за про мя на на те а тъ ра 
непре къс на то не умира? Тя посто ян но уми ра, но всъщ ност без смърт, 
и жи вее чрез нея. Тъкмо то ва крат ко насто я ще на те ат рал ни те фор ми и 
наг ле ди, пред хож да но от сво и те нер в ни – при бър за ни и ня как ви на ги 
от крад на ти – про ек ти за бъ де ще, е зах ва на то в непре къс на тия по ток на 
жи во та-смърт до дру го след ва що насто яще. Докол ко след ва що то мо же 
да бъ де на ре че но съ що или друго?

То ва раз вих ре но в ог леж да не то си и в наг ле ди те си тя ло тряб ва да при-
те жа ва го ля ма енергия. Имен но то ва е ед но от най-често из пол з ва ни те 
по ня тия, с ко и то се опис ва те а тъ рът днес – по раж да що и оправ да ва що 
как то сми съ ла, та ка и фор ми те му на съ щест ву ване. Енер ги я та е тер мин 
от фи зи ка та и при то ва тя има раз лич ни из ме рения. Форму ла та на ки не-
тич на та енер гия е Е = mv2. Движе ни е то в те а тъ ра е на исти на важ но и то 
мо же да се от не се до всич ки те му ком по нен ти. И все пак та зи фор му ла 
не мо же да бъ де ед нак во ва лид на за все ки спек та къл и все ки вид те атър. 
Маса та на спек та къ ла (m) – ве ро ят но ко ли чест во то ак тьо ри, де кор, свет-
ли на, му зи ка и др., не е доста тъч на мярка. Скорост та (v) в та зи фор му ла 
е още по-важ на, тъй ка то се вди га на вто ра степен. Но в те а тъ ра бав на та 
ско рост често мо же да оз на ча ва по-бър зо ка чество. Така че един „ба вен“ 
спек та къл с два ма-три ма ак тьо ри или един „бърз“ в дви же ни е то на ком-
по нен ти те си спек та къл с по-го лям ак тьор ски състав не мо гат да бъ дат 
енер ге тич но фор му ли ра ни във фи зи ческия смисъл. Тога ва по-доб ре да 
се обър нем към т. нар. потенциалнаенергия: вся ко не що в при ро да та 
всъщ ност я при те жа ва и мо же да я раз вие, ако бъ де по месте но в нуж на-

3 Де ри да, Жак. За гра ма то ло ги я та. С., 2001, с. 171.
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та сре да за вза и мо действие. Теат рал на та сре да мо же да бъ де из ра зе на 
чрез пуб ли ка та или по-ско ро чрез раз лич ни те пуб лики. Всяка пуб ли ка 
раз чи та ки не тич на та стра на на все ки спек та къл по свой начин. Маса та 
и ско рост та за вся ка от тях са раз лич ни и от но си тел ни – ве ро ят но то ва 
се от на ся и за вся ка еди ни ца, съста вя ща пуб ли ката. Сполуч ли во то раз-
по ло же ние и вза и мо дейст вие на са ми те пра ве щи те а тъ ра съ що е важ но 
за случ ва не то на енер ги я та на спек та къла.

Ед ва ли оба че ня ко га ще стиг нем до на уч на та обос нов ка на те ат рал на та 
енер гия; до не що обек тив но и нав ся къ де при ло жимо. Но все та ка ще 
про дъл жа ва ме да го во рим за ней но то има не или ня ма не, за що то, та ка 
или ина че, не мо жем да се отър вем от тя ло то си, ко е то все по ве че ще на-
пи ра в же ла ни е то си да про из веж да, а още по ве че, да кон су ми ра об рази.

Ро мео По пи лиев. ПРОМЯНАТА НА ТЕАТЪРА ДНЕС...
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА  
ПРЕД СЪВРЕМЕННИЯ АКТЬОР

РУМЯНАНИКОЛОВА

Ам би ци я та да се да де кра тък, ед ноз на чен или из чер па те лен от го вор на 
въпро са „Как се про ме ня те а тъ рът днес?“ е труд но за до во лима. За да ус-
пе ем да постиг нем от но си тел на из чер па тел ност, тряб ва да ми нем през 
ця ло то мно го об ра зие, ко е то ни пред ла га днеш на та те ат рал на сцена. 
Зато ва аз из б рах да мис ля по те ма та през по-тес ния фо кус на ня кол ко 
пре диз ви ка тел ст ва пред ак тьо ра в съв ре мен ния те атър.

След мно жест во то ек с пе ри мен ти през 20. век всич ко в из куст ва та е въз-
можно. Неза ви си мо че ре зул та ти те от те зи ек с пе ри мен ти често оста ват 
на ни во опит и не пости гат ху до жест ве на или идей на плът ност, те са в 
ос но ва та на до пуска не то, че съв ре мен ни ят те а тър е в състо я ние на край-
на сво бо да по от но ше ние на сво и те из бо ри във вся ко от но ше ние – текст, 
те ма, из раз ност, на чин на ор га ни за ция на твор ческия про цес, на чин на 
участие на пуб ли ка та, при съст ви е то на ос нов ни те фи гу ри на ак тьо ра, 
ре жи сьо ра и т. н.

Имен но в то тал на та твор ческа сво бо да във всич ки по со ки на те ат рал но-
то пре жи вя ва не се съ дър жа ед но от го ле ми те пре диз ви ка тел ст ва пред 
съв ре мен ния те атър. Резул та ти те са мно го об ра зие от сце нич ни фор ми 
и из раз ност, ко и то често пре диз вик ват проб ле ма ти зи ра не, над граж да не 
или из чер п ва не на по ня тий ния ин ст ру мен та ри ум, с кой то оз на ча ва ме 
про це си те в ак ту ал ния те ат ра лен живот. Това наб лю де ние на пър во 
място се от на ся за дра ма тур ги я та. В рам ки те на Меж ду на род ния те ат-
ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“ през 2017 г. се про ве де кон фе рен ция, 
ко я то из го во ри съв ре мен ни те дра ма тур гич ни тен денции. Като ба зис на 
ос но ва за раз съж де ние в по ве че то док ла ди стои съз на ни е то на ав то-
ри те за про ме не ни те и раз ши ре ни гра ни ци на по ня ти е то дра ма тургия. 
Според Асен Тер зи ев „в съв ре мен ния те а тър по ня ти е то „дра ма тур гия“ 
от дав на е раз ши ри ло сво я та те ри тория. То е из ляз ло от по ле то на дра-
ма та и се е прех вър ли ло вър ху те ат рал но то пред став ле ние – как то вър ху 
не го ва та струк ту ра, та ка и вър ху са мо то му ре ал но про ти ча не тук и сега. 
Кога то го во рим за дра ма тур гия, ве че ня ма ме пред вид са мо пи е са та 
или тек ста за те а тър, но и те ат рал но то съ битие. Драма тур ги я та не се 
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мис ли един ст ве но ка то тех ни ка за съз да ва не на дра ма ти чески исто рии, 
тя е и стра те гия за струк ту ри ра не и офор мя не на случ ва ния, в ко и то е 
въз мож но дра ма ти ческо пре жи вя ва не“1. Текстът за те а тър има тол ко ва 
раз лич ни упот ре би в/за те ат рал но то пред став ле ние, че е труд но да бъ-
дат об х ва на ти от ед но по ня тие, как во то бе дра ма тур ги я та в сми съл на 
ли те ра тур на та ос но ва на те ат рал ния спек такъл. Извън ней ни те стра те гии 
Пат рис Па вис из б ро я ва още ди вай зинг те а тър, об ра зо ва тел на дра ма-
тур гия, дра ма тур гия на ак тьо ра, пост на ра тив на дра ма тур гия, ви зу ал на 
дра ма тур гия, дра ма тур гия на тан ца, дра ма тур гия на зри те ля, пер фор-
ма тив на дра ма тур гия2. Това мно го об ра зие, обоб ще но от Пат рис Па вис 
в по ня ти е то „но ви дра ма тур гии“, естест ве но, пред по ла га по доб но и в 
поста но въч ни те стра те гии. И ако ав то рът на тек ста или ре жи сьо рът мо же 
да из бе ре сво бод но дра ма тур гич на та/поста но въч на та стра те гия, чрез 

1 Тер зи ев, Асен. Драма тур гия на случ ва не то. – В: Дра ма тур гич ни тен ден ции 
през фо ку са на меж ду на род ния те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“. С., 
2017, с. 95.

2 Па вис, Патрис. Нова дра ма тур гия. – Homo Ludens, 2015/18, с. 79.

„Не ща та на Щиф тер“ – ком по зи тор и ре жи сьор: Х. Гьо белс, 2007
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ко я то да ре а ли зи ра иде я та си, то пъст ро та та на съв ре мен ния те а тър се 
прев ръ ща в истин ско пре диз ви ка тел ст во към из пъл ни теля.

Как во се случ ва, как во изиск ва съв ре мен на та сце на в ця ло то си мно-
го об ра зие от ак тьо ра, е ак ту а лен въпрос пред съв ре мен на та те ория. 
От ор га ни за ци он на глед на точ ка все по-мал ко въз мож ности има за би-
ту ва не то на ак тьо ра са мо в ед на тру па, в ед на сти листика. От ко е то се 
пред по ла га, че съв ре мен ни ят те ат ра лен ак тьор тряб ва да е доста тъч но 
под гот вен, за да е реф лек ти вен към ця ло то раз но об ра зие от стра те гии на 
те ат рал но то пред став ление. Предиз ви ка тел ст ва та сти гат до „край ност“ 
от глед на точ ка на устой чи ви те пред ста ви за те ат рал ност, ко я то включ ва 
жи во то при съст вие на ак тьо ра и вза им но то пре жи вя ва не на ар тисти и 
зри тели. Пример за то ва от кри ва ме в „есте ти ка та на от съст ви е то“ на Хай-
нер Гьо белс. През сво и те про ек ти той фор му ли ра раз лич ни кон цеп ции 
за „те а тъ ра на от съст ви е то“, в ко и то от съст ви е то се раз би ра по раз лич ни 
на чи ни: ка то из чез ва не на ак тьо ра/из пъл ни те ля от цен тъ ра на вни ма ни-
е то (или до ри от сце на та); ка то раз де ля не на при съст ви е то меж ду всич ки 
еле мен ти в пред став ле ни е то; ка то по ли фо ния от еле мен ти; ка то от де ля не 
на гла са от тя ло то и т. н.3 Об ща по со ка на ек с пе ри мен ти те му е опи тът да 
за дър жи вни ма ни е то на зри те ля, дет ро ни рай ки ка то устой чив цен тър на 
те ат рал но то пред став ле ние жи во то ак тьор ско при съствие. Като най-ра-
ди кал но в та зи по со ка Гьо белс опис ва пред став ле ни е то си „Не ща та на 
Щиф тер“. Това е „пред став ле ние без ак тьо ри“ („no-man show“), в ко е то 
за ве си, ос вет ле ние, му зи ка и прост ран ст во – всич ки еле мен ти, ко и то 
обик но ве но под гот вят, под кре пят, илюст ри рат или об с луж ват те ат рал-
но то пред став ле ние и из пъл ни те ли те, се прев ръ щат (ка то по си ла та на 
ня как ва дъл го от ла га на спра вед ли вост) в ос нов ни про та го нисти, за ед но 
с пет пи а на, ме тал ни пло чи, ка мъ ни, во да, мъг ла, дъжд и лед4. Подоб-
ни пре диз ви ка тел ст ва из пра вят ак тьо ра и ця ло то пред став ле ние пред 
соб ст ве ни те си не устой чи ви от глед на точ ка на съв ре мен на та сце нич на 
ре ал ност де фи ниции.

Из вън по доб ни „край ни“ ек с пе ри мен ти ак тьо рът е пре диз ви кан пер-
ма нен т но от раз лич ни те есте ти ки, в ко и то би мо гъл да по падне. Дори 
са мо в програ ма та на пос лед но то из да ние на Меж ду на род ния те ат ра-

3 Виж под роб но Гьо белс, Хайнер. Есте ти ка на от съст ви ето. Как за поч на всич-
ко. – Homo Ludens, 21, с. 93–94.

4 Пак там, с. 94.
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лен фести вал „Вар нен ско ля то“ от кри ва ме мно жест во при ме ри за това. 
Тук не мо жем да под ми нем спек та къ ла „Три сест ри“ на Те а тър „Красный 
фа кел“ – Но во си бирск, Ру сия, ре жи сьор Ти мо фей Ку ля бин, къ де то ак-
тьо ри те игра ят на жесто ми ми чен език през ця ло то пред став ление. 
Освен оче вид на та труд ност за ов ла дя ва не то на то зи език, ак тьо ри те 
са пре диз ви ка ни от от не та та им въз мож ност да раз чи тат на ба зис ни те 
си из пъл ни тел ски стра те гии ка то ин то на ции, па у зи, ти хо/ви со ко про-
из на ся не на текст, ко мен ти ра не на тек ста с жест или ми ми ка, за що то, 
из пол з вай ки жесто ми ми чен език, те тряб ва да гле дат един в друг, ко-
га то раз го варят. Отне май ки им всич ко то ва, ак тьо ри те са при ну де ни 
да тър сят но ви из раз ни сред ст ва или да из пол з ват ве че поз на ти те, но 
с по-ви со ка ин тен зив ност – дви же ния и дейст вия по сце на та, ра бо та с 
пред ме ти, пласти ка и др.

По точ но об рат ния на чин е от пра ве но пре диз ви ка тел ст во то към За ха ри 
Ба ха ров, кой то се из пра вя сам пред пуб ли ка та в спек та къ ла по ро ма-
на на Ми лен Русков „Чам ко рия“, Те а тър 199, ре жи сьор Явор Гърдев. 
Тук ак тьо рът раз чи та пре дим но на ду ми те, за да пре съз да де чрез жив 
ди а лек тен из каз пер со на жа на бае Сла ве и град ска та ат мос фе ра от 20-те 
го ди ни на 20. век.

В още един спек та къл от програ ма та ак тьо рът заста ва сам пред зри те-
лите. Това е „При ят но ми е, Ива!“, Те а тър 199, ав тор ски спек та къл на 
ак т ри са та Ива То до рова. Тя се спра вя с не ле ка та за да ча да раз с ми ва 
зри те ли те, раз каз вай ки лич ни исто рии, пред ста ве ни ка то анек до ти в 
сти листи ка, доб ли жа ва ща се до stand up комедията.

Труд но се опис ва с ед но из ре че ние ак тьор ско то пре диз ви ка тел ст во в 
спек та къл ка то „Щаст ли ви ят Бе кет“, Цен тър „АЛОС“, ре жи сьор Ма рий 
Росен. Актри са та Ана Въл ча но ва има слож на та за да ча да изиграе текст, 
ком пи ли ран от зри тел ски от го во ри на ня кол ко въпроса. Еднов ре мен но 
с то ва тя има прост ран ст во за им про ви за ция, ко е то изиск ва поч ти ед-
нов ре мен но ав тен тич но и игро во ак тьор ско при съствие.

В спек та къ ла „Тан цът Дел хи“, На ро ден те а тър „Иван Ва зов“, ре жи сьор 
Га лин Сто ев, ак тьо ри те имат не ле ка та за да ча, при съст вай ки с ле ко та та 
на ежед нев но по ве де ние, да из го ва рят фи ло соф ски тек сто ве, ко и то при 
най-мал ко то ак тьор ско раз ко ле ба ва не мо гат да проз ву чат кли ши ра но и 
ви со ко пар но. В то зи спек та къл ак тьо ри те са пре диз ви ка ни по още един 
по пу ля рен за съв ре мен на та сце на начин. Той е свър зан с те ат рал на та 
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упот ре ба на съв ре мен ни те тех но логии. Като част от сце нограф ско то 
ре ше ние на сце на та е раз по ло жен го лям екран, вър ху кой то се про жек-
ти рат ли ца та на ак тьо ри те в едър план. Те се зас не мат в ре ал но вре ме 
от ка ме ри, ко и то зри те ли те виждат. Така ак тьо ри те тряб ва да игра ят, 
ка то дър жат в съз на ни е то си ед нов ре мен но дистан ци я та от зри те ли те, 
пред по ло же на от го ля ма та сце на на На род ния те а тър, и круп ния план, 
кой то ки но ка ме ра та из лъч ва на екрана. Изпол з ва не то на сред ст ва от ки-
но то в съв ре мен ния те а тър не е но вост. Приме рът със спек та къ ла „Тан цът 
Дел хи“ е за ра ди пре диз ви ка тел ст во то пред ак тьо ри те да при съст ват по 
на чин, кой то да е адек ва тен за те ат рал на та и за ки но есте ти ка та в един 
и същ момент.

Мно го спек так ли поста вят жи во то ак тьор ско при съст вие в сце нич на 
об ста нов ка, из гра де на с по мощ та на ди ги тал ни те тех но логии. Не ста ва 
ду ма за оне зи спек так ли, в ко и то тех но ло ги и те се из пол з ват за изоб ра-
зя ва не на опре де ле на сре да, а за те зи, в ко и то ак тьо рът вза и мо дейст ва 

„При ят но ми е, Ива!“ – ав тор ски спек та къл на Ива То до ро ва, Те а тър 199, 
2017/18
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с нея. В тан цо вия спек та къл „Ха ка наи“ на Ком па ния „Ад ри ен М. & Клер 
Б.“ – Фран ция, об ра зи те се съз да ват в ре ал но вре ме от вза и мо дейст ви е то 
на дви же ни я та на чо веш ко то тя ло, му зи ка та и ди ги тал ни те тех но логии.

Съв ре мен ни те те ат рал ни прак ти ки често изиск ват от ак тьо ра да над ско-
чи гра ни ци те на из пъл ни тел и да се пре вър не в съ ав тор на те ат рал но то 
пред став ление. Това пре диз ви ка тел ст во сре ща ак тьо ра при ра бо та та в 
про ек ти, в ре зул тат на съв мест на та ра бо та на дра ма тург, ре жи сьор и ак-
тьо ри, или т. нар. „ко ла бо ра ти вен“ или „ди вай зинг“ те атър. На друг вид 
съ у частие на ак тьо ри те раз чи та спек та къ лът „Кра лят Елен“ с ре жи сьор 
Анаста сия Съ бе ва. В не го ак тьо ри те на им про ви за ци о нен прин цип из-
граж дат пер со на жи те си и кон ст ру и рат сце нич ния раз каз, из пол з вай ки 
и уме ни я та си да пе ят, тан цу ват, да сви рят на раз лич ни ин ст ру менти.

Мно го от пре диз ви ка тел ст ва та пред съв ре мен ния из пъл ни тел са свър за-
ни с раз но об раз ни те из бо ри на прост ран ства. Често на ак тьо ра се на ла га 
да на пус не от де ле но то и „за щи те но“ прост ран ст во на кла си ческа та сце на, 
ко му ни ки рай ки с пуб ли ка та от про ме не на дистанция.

Мо жем да про дъл жим из б ро я ва не то на въз мож ности те за съв ре мен ния 
ак тьор (из вън спо ме на ти те оста на напри мер из пъл ни те лят в до ку мен-
тал ния те а тър, в пси хо ло ги ческия те а тър и т. н.), ко и то с па ра лел но то си 
при съст вие фор ми рат го ля мо то пре диз ви ка тел ст во пред не го да бъ де 
реф лек ти вен и адап ти вен към раз лич ни есте ти ки и жан рове.

На сре ща с Пат рис Па вис в рам ки те на Меж ду на род ния те ат ра лен 
фести вал „Вар нен ско ля то“ през 2014 г. два от въпро си те бя ха свър за ни 
с пре диз ви ка тел ст ва та пред съв ре мен ния те а тър и пред съв ре мен ния 
ак тьор. Относ но ак тьо ра Пат рис Па вис от бе ля за, че в те а тъ ра от пос лед-
ни те де се ти ле тия „има мно го про ме ни“, че ве че „не сме об се бе ни от 
ме то да на ак тьо ра“5. Стре ме жът за от кри ва не на уни вер са лен ак тьор ски 
ме тод на исти на при над ле жи на 20. век. След опи ти те на Ста нис лав ски 
ев ро пейски те те ат рал ни прак ти ци за поч ват тър се не то/прес лед ва не то на 
аб со лю тен език за ак тьо ра и мно жест во то систе ми, тех ни ки и мо де ли са 
ре зул тат от стре ме жа той да бъ де постигнат. На 20. век при над ле жат и 
пи та ни я та да ли мо же да бъ де постиг на та уни вер сал на ак тьор ска систе-
ма и да ли тя би мог ла да бъ де при ло жи ма към вся ка те ат рал на фор ма 
5 Сре ща с Пат рис Па вис в рам ки те на 22-то из да ние на МТФ „Вар нен ско ля-

то“, 8 юни 2014 г., Фести ва лен и кон гре сен цен тър – Вар на. – Homo Ludens, 
2015/18, с. 94.
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и есте тика. От то ва убеж де ние за поч ва тър се ни я та си Ста нис лавски. 
Като ця ло те ат рал ни те прак ти ци от вто ра та по ло ви на и края на 20. век 
преста ват да вяр ват в сми съ ла от уни вер са лен ак тьор ски метод. Идея-
та за пости га не то на как ва то и да е об що ва лид на систе ма, не за ви си ма 
от есте ти ческия кон текст, в кой то е поста вен ак тьо рът, е изоста вена. 
По-ско ро те на соч ват сво и те за ни ма ния към иден ти фи ци ра не то на 
прин ци пи имен но вът ре в кон крет ния кон текст. Театъ рът на 21. век не е 
фор му ли рал ка къв ак тьор му е не об хо дим. А мо же би по доб но пи та не 
не е ре ле ван т но на съв ре мен но то те ат рал но мно го об ра зие?! Това, на 
ко е то Пат рис Па вис насто я ва, е не об хо ди мост та обу че ни е то на ак тьо ра 
„да бъ де мно го по-фи ло соф ско и ин те лек ту ал но, а не просто пси хо ло-
ги ческо или фи зи ческо“, за що то на съв ре мен ни те ак тьо ри „не се на ла га 
да бъ дат вир ту о зи в пре да ва не то на чув ст ва по на чи на, по кой то Ста нис-
лав ски би ги обу чавал. Не е не об хо ди мо да бъ дат и фи зи чески сил ни, 
но тряб ва да бъ дат в състо я ние да убеж дават. Те се на ми рат меж ду 
дра ма тур ги я та, поста нов ка та и ак та на го во ре не“6. Това, че не е нуж но 
ак тьо ри те да уме ят да пре да ват чув ст ва и да са фи зи чески сил ни мо же 
6 Пак там, с. 94–95.

„Кра лят Елен“ по К. Го ци, реж. А. Съ бе ва, Те а тър „Аза рян“, 2017/18
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би не е ва лид но за ця ла та па лит ра от те ат рал ни спек так ли, но съж де-
ни е то, че от съв ре мен ния ак тьор се изиск ват уме ния да убеж да ва и че 
е не об хо ди мо ба зис но пре ос мис ля не в под го тов ка та на ак тьо ри те, е 
без с порно. Ще ци ти рам част от от го во ра на Пат рис Па вис на за да ден от 
Ка ме лия Ни ко ло ва въпрос от нос но то ва да ли има „осо бе на труд ност или 
пре диз ви ка тел ст во“ пред ев ро пейския те атър. Като ед но от ос нов ни те 
пре диз ви ка тел ст ва, ко и то той по соч ва, е не об хо ди мост та „да из ле зем 
от рус ло то на фор ма лиз ма и праз но та та на пост д ра ма тич но то“, за що то 
„пост д ра ма тич ни ят те а тър на прак ти ка се от к ло ни от своя ху ма ни зъм и 
от но во на хо ра та се на ла га да се на у чат да бъ дат граж да ни“7. Може би 
те а тъ рът да при е ме зак лю че ни е то на Па вис ка то насто я що то си пре диз-
ви ка тел ст во и по со ка за про мяна?!

7 Пак там, с. 92–93.
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ТЕАТРАЛНАТА АДАПТАЦИЯ – СЪВРЕМЕННИ 
МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ

ИНАБОЖИДАРОВА

Да ос мис лим те ат рал на та кар ти на днес ми се стру ва труд на, бих ка за ла 
не по сил на за да ча за ед на диску сия, но об го ва ря не то на пъст ра та кар ти на 
от мо де ли, прак ти ки, те о рии и раз лич ни из раз ни сред ст ва, из пол з ва ни 
днес, изяс ня ва по зи ции и те о ре тич ни по ня тия, ко и то са важ на част от 
те ат рал ния дискурс.

Про во ки ра на съм от опре де ле ни е то на проф. Ка ме лия Ни ко ло ва в увод-
ни те ду ми към кон фе рен ци я та във Вар на, ко я то очер та ро ля та на те а-
тъ ра в за бър за ния жи вот на днеш ния чо век ка то спир ка, ка то по вод за 
за ба вя не на то зи не у дър жим ритъм. Ние всич ки има ме нуж да от място, 
къ де то да за дър жим то зи бяг, ма кар и за час или два да се ог ле да ме, 
да се вслу ша ме в се бе си, да уло вим соб ст ве но то си „аз“. Правим го на 
сце на та, в за ла та или прост ран ст во то, ко е то при ю тя ва то зи спек та къл, 
пър фор манс, танц и още, и още. Форми те, как то ве че се спо ме на, са 

„12-те гнев ни“ – Р. Ро уз, реж. Пл. Мар ков, Те а тър „Въз раж да не“, 2017/18
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мно го, стре ме жът е общ – да ви дим, да по чув ст ва ме, да съпре жи ве ем, 
да по мислим.

В пост мо дер ни те вре ме на се де кон ст ру и ра дра ма та, ру шат се пра ви ла, 
ми на ло и насто я ще се впли тат в об ща тъ кан, заз ву ча ват со ци ал ни проз-
ре ния, све тът е об ре чен на пов то рение. Теат рал на та прак ти ка прегръ ща 
те зи идеи, прет во ря вай ки ги в нов език, в но ви мо дели.

В пост д ра ма тич но то раз би ра не те а тъ рът е все по ве че спо де ля не, лич на 
из по вед, вът реш ни мис ли, зву ци, спо мени. Спек та къ лът все по-ряд ко е 
просто сце ни чен про чит на пи е са та, на дра мата. Изгра ден е вър ху тек-
ста, а текст е ве че мно го ши ро ко по ня тие, той е и нед ра ма ти чен текст. 
Отдав на ве че не е са мо пи е са та на то зи или он зи ав тор, бил той ан ти чен, 
кла си чески или съв ре менен. Не е доста тъч но да го пред ста вим на пуб ли-
ката. Ние сме та зи пуб лика. Авто ра – ве че сме го че ли, спек та къ ла – ве че 
сме го гле да ли, но сим ги в кул тур на та си памет. Те ни на пом нят за нещо. 
Иска ме не що но во, има ме да спо де лим не що дру го, про во ки ра ни от 
поз на то то. А в не го – в то зи ав тор, в то зи текст има не що, ко е то до кос ва, 
спи ра за мал ко, въл ну ва… Спек та къ лът пър фор манс из граж да цен тъ-
ра си вър ху пре жи вя ва не то на све та на из граж да щия го. В дискур са за 
дра ма та тер ми нът „пост д ра ма тич но“, фор му ли ран от Ле ман, по доб но 
на ка те го ри я та „пост мо дер но“ в из куст во то и кул ту ра та, от не се на към 
те а тъ ра, включ ва про цес на непре къс на то пре ос мис ля не на тра ди ци я та, 
от ко я то се от тла ск ва и с ко я то оста ва в посто ян на по ле мика.

В то зи ред на мис ли те ат рал на та адап та ция, ко я то са ма по се бе си 
пре раз каз ва, пре на пис ва, пре ос мис ля тра ди ци он ния текст за те а тър, 
ли те ра тур ния текст, до ку мен тал ния и все ки друг текст, за да съз да де 
нов сце ни чен про дукт, е та ка по пу ляр на и все по-често при съст ва в 
сце нич на та прак тика. Присъст ва на ев ро пейска та и све тов на та сце на, 
прив ли ча най-изя ве ни те ре жи сьо ри в те а тъ ра днес ка то Брук, Вар ли-
ков ски, Ван Хо ве, Касте лу чи, Ло рен ци и още мно го други. Проя ви те ѝ 
са все по-раз но ли ки и упот ре ба та на тер ми на „адап та ция“, ма кар да ги 
обоб ща ва, не мо же мно го точ но да де фи ни ра ця ло то раз но об ра зие от 
опре де ле ния катоинтерпретация,трансформация,преработка,по
мотиви,вдъхновенаот… и т. н., ко и то пре об ли чат сце нич ния жи вот на 
нед ра ма тур гич ни те тек стове.

Пот вър ж де ние на то ва ще на ме рим и в програ ма та на таз го диш но то, 
26-о из да ние на фести ва ла „Вар нен ско ля то“, кой то ни е съб рал тук и 

Ина Бо жи да рова. ТЕАТРАЛНАТА АДАПТАЦИЯ...
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сега. От об що три де сет те се лек ци о ни ра ни заг ла вия, по не 10 са фор-
ми на адап тации. Една тре та съв сем не е мал ко, ка то в то ва чис ло са 
вклю че ни и меж ду на род ни те госту ва щи про дукции. Според жан ра на 
пър во из точ ни ка обик но ве но адап та ци я та се раз г леж да ка то адап та ция 
вър ху мит, вър ху ан ти чен текст, ро ма но ва и вът реш но жан ро ва, ба зи ра-
на на дра ма тургия. Всеки един от тях е на ме рил място в спек так ли те от 
програ ма та. А в пос лед ни те го ди ни мно го ак тив но нав ли за на сце на та 
и адап та ци я та на фил мо ви сце нарии. Ще я пос лед ва ме с при ме ри от 
програ мата. Пред ста вям ги в об ра тен ред, за поч вай ки от фил мо ви те 
адап та ции, за що то, учуд ва що или не, те пре об ла дават.

От фил мо вия екран, или from screen to stage, са пред ста ве ни три спек-
та къ ла. „След ре пе ти ци я та“, поста ве на от Ва лен тин Га нев на сце на та 
на Те а тър „Бъл гар ска ар мия“, Бер г ман съз да ва пър во ка то сце на рий за 
те ле ви зи о нен филм, кой то зас не ма през 1984 г. Филмът по лу ча ва мно-
го доб ри от зи ви и се пред ста вя на фести ва ла в Кан. Пре вър нат в пи е са, 
той във ли ча в си ту а ци я та на „те а тър в те а тъ ра“, в кой то ак тьо ри те игра-
ят ак тьо ри с тех ни те пре въп лъ ще ния, страсти и илюзии. Поста нов ка на 
съ щия сце на рий, за ед но с то зи на друг Бер г ма нов филм – „Пер со на“ 
на Иво ван Хо ве, госту ва в „Ке не ди Цен тър“ във Ва шин г тон през 2018 г. 
Тези па ра ле ли не са слу чайни. Каме ра та на Бер г ман в ки но то мно го се 
доб ли жа ва до те ат рал на из раз ност с близ ки те пла но ве и про ник но ве ни-
е то в слож на та, често двойст ве на чо веш ка при рода. Както спо де ля Иво 
ван Хо ве: „То ва е уни ка лен опит, кой то не мо же да ти да де ни то ед на 
съв ре мен на пи е са“. Очевид но фил мо ви те му сце на рии са не из чер па ем 
из точ ник на вдъх но ве ние за те ат рал ни те ре жи сьори.

Кри ми нал на та те ат рал на ко ме дия „Ред ки тъ па на ри“, вдъх но ве на от 
из вест ния ита ли ан ски филм „Не из вест ни из вър ши те ли“ на Ма рио Мо-
ни че ли, по лу чил но ми на ция за „Оскар“ през 1958 г., е поста ве на от Те ди 
Москов в Дра ма ти чен те а тър – Русе. Инте ре сът на ре жи сьо ра към ита ли-
ан ско то ки но се пот вър ж да ва и с поста нов ка та му „Уестърн“, про во ки ра на 
от фил ма „Ма лък го лям чо век“ на ре жи сьо ра Ар тър Пен с Дъстин Хоф ман 
в глав на та ро ля – всеприз нат уестърн на 20. век. Сценич на та ре дак ция е 
на са мия ре жи сьор. Пред стои му но ва поста нов ка, то зи път по сце на рий 
на Ето ре Ско ла, от но во в ру сен ския те атър. Явно Москов е про во ки ран 
от въз мож ности те, ко и то ин тер пре та ции на ита ли ан ски фил мо ви ко ме-
дии от ва рят за ак тьор ска им про ви зация. Ще спо ме на и „12-те гнев ни“, 
тъй ка то поста нов ка та се ос но ва ва на про чу та та пи е са „12 раз г не ве ни 
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мъ же“ на аме ри кан ския ав тор Ре джи налд Ро уз, ко я то е на пи са на пър во 
за те ле ви зия през 1954 г. Филмо ва та вер сия на ре жи сьо ра Сид ни Лъ мет 
от 1957 г. с участи е то на Хен ри Фон да по лу ча ва но ми на ция за „Оскар“ 
за най-до бър филм, ре жи су ра и адап та ция на сце нарий. Режи сьо рът 
Пла мен Мар ков из граж да мно го ус пе шен спек та къл в Те а тър „Въз раж-
да не“, из бяг вай ки клоп ка та на кли ше то или па ра ле ла с поз на ти те фил-
мо ви пер со нажи. Да не заб ра вя ме и фил ма „12“ на Ни ки та Ми хал ков, 
вдъх но вен от фил ма на Лъмет.

Адап та ци я та на фил мо ви сце на рии е по-ши ро ко раз про ст р а не на в пос-
лед ни те ед но-две де се ти летия. Ако пог лед нем афи ши те на ев ро пейска та 
сце на, ще ви дим, че все по ве че изя ве ни те ат рал ни твор ци са във ле че ни в 
прик лю че ни е то „от екра на към сце на та“, и то с впе чат ля ва щи ре зул тати. 
Иво ван Хо ве е един от тях. След адап та ци и те по фил ми на Бер г ман и 
„Те ле ви зи он на мре жа“, през фев ру а ри 2019 г. му пред стои поста нов ка 
на „Всич ко за Ева“, филм на Ман ке вич от 1950 г.

Адап та ци я та на ро ма на (frompagetostage) – и до се га най-по пу ляр на-
та от всич ки раз но вид ности на те ат рал на та адап та ция – съ що е част от 

„Бе со ве“ – Ф. Досто ев ски, реж. Ив. Доб чев, ТР „Сфу ма то“, 2017/18
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фести вал на та програма. През то зи те ат ра лен се зон про за та на Досто ев-
ски се по я ви в три со фийски и два из вън сто лич ни те а търа. Две от те зи 
ин тер пре та ции са пред ста ве ни на фести вала.

„Иди от“ по ед но и мен ния ро ман на Ф. Досто ев ски е адап ти ран и поста-
вен от Мар га ри та Мла де но ва на сце на та на Те ат рал на ра бо тил ни ца 
„Сфу ма то“. В „Бе со ве“ сце нич ни ят ва ри ант и ре жи су ра та са на Иван 
Доб чев. И два та спек та къ ла над х вър лят за да чи те на проста та сце нич на 
ре а ли зация. Рабо та та им вър ху про за та на Досто ев ски е по програ ма та 
„Из гон ва не на бе со ве те“, про дъл же ние на програ ма та им „До ли на та 
на смър т на та сян ка“ от 2002 г. И два та спек та къ ла се фо ку си рат вър ху 
ви зи о нер ски те проз ре ния на Досто ев ски за чо ве ка, пре чу пе ни през 
днеш ния ден, в тър се не на въз мож ности чо веш ко то съст ра да ние да 
пре о до лее бе со ве те, ко и то вър лу ват вът ре в не го и в со ци ума. Обра зи те 
им са пре съз да де ни с ха рак тер ни те за „Сфу ма то“ ек с пре сив на фор ма и 
въз дейст ващ те ат ра лен език. „Чам ко рия“ е дру га та ро ма но ва адап та ция, 
в ко я то ре жи сьо рът Явор Гър дев е осъ щест вил щаст ли ва сре ща меж ду 
ли те ра ту рен текст и те ат рал на та сце на с пре съз да ва не то на мо но ло гич на 
сце нич на вер сия на ед но и мен ния ро ман на Ми лен Русков. Многос ло-
ви е то на ав то ра е криста ли зи ра ло в зав ла дя ва щия ла ко ни чен език на 
спек та къ ла и за бе ле жи тел но ак тьор ско из пъл не ние на За ха ри Ба ха ров 

„Пла ни на та Чир чео“, хор. Ф. Фа ва ле, Ле Суп ли чи – Бо ло ня, 2018
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на сце на та на Те а тър 199. Още един при мер за то ва как ус пеш на та адап-
та ция се прев ръ ща в те ат ра лен хит.

Адап та ци и те по ро ма ни ак тив но при съст ват на сце ни те на бъл гар ския 
те атър. Освен три те адап та ции по Досто ев ски, ко и то спо ме нах, се игра ят 
пред став ле ния, из гра де ни вър ху бъл гар ски и чуж ди ли те ра тур ни из точ-
ници. Особе но по пу ляр на е бъл гар ска та кла си ка, ко я то из вън об ра зо-
ва тел ни те си це ли тър си нов език и въз дейст ва ща съв ре мен на форма. 
Авто ри ка то Тол стой, Пуш кин, Оскар Уа йлд, Ме ри Ше ли се адап ти рат за 
сце на и често се рад ват как то на зри тел ски ин те рес, та ка и на вни ма ние 
на кри ти ката.

Спек так ли те, из гра де ни вър ху ми та (frommythtostage), по не у нас са 
по-ряд ко яв ле ние, въпре ки че в програ ма та са вклю че ни три та ки ва заг-
ла вия. „Ор фей“ на Бо ян Ива нов на Кук лен те а тър – Вар на и „Пла ни на та 
Чир чео“ на ком па ни я та „Ле Суп ли чи“ – Бо ло ня (Ита лия) са ви зу ал ни тан-
цо ви спек так ли, из гра де ни по мо ти ви от ми то ве те съ от вет но за Ор фей и 
Одисей. Тук нав ли за ме в те ри то ри я та на дра ма тур ги я та на съв ре мен ния 
тан цов спек такъл. Мито ве са в ос но ва та ѝ, но спек так ли те са без текст 
и раз чи тат на енер ги я та и из раз ност та на тя ло то, ви зу ал на та сре да и 
му зи кал на та кар тина. Този тип адап та ции, ако изоб що си поз во лим да 
ги на ре чем та ка, са най-мал ко про у че ни, още по ве че че ре а ли за ци я та 
им не е свър за на с из ре чен текст, а с ви зу а ли зи ра не на по е ти ка та и об-
ра зи те, по ро де ни от не го. „Гил га меш“ е дру ги ят спек та къл, вдъх но вен 
от ед но и мен ния шу ме ро-акад ски епос, кой то се счи та за най-древ но то 
пре да ние в чо веш ка та история. Поста нов ка та и сце на ри ят са на Еле на 
Па на йо то ва за сце на та на Учеб ния те а тър на Нов бъл гар ски уни вер ситет. 
Епосът е раз ра бо тен ка то съв ре мен на ора то рия, из гра де на вър ху сло-
вес но дейст вие, хор и танц. В тъ кан та му са впле те ни ек зистен ци ал ни 
те ми за чо ве ка и смърт та, за па мет та за де ла та му и ра дост та от жи во та, 
кой то му е да ден на та зи земя.

И накрая ще пог лед нем и към адап та ци я та на пи е са/дра ма тур ги чен текст 
в нов текст за сце на (fromstagetostage). Като та къв при мер ще при е мем 
„Щаст ли ви ят Бе кет“. Това всъщ ност е ин те рак ти вен спек та къл, вдъх но вен 
от пос лед на та пи е са на аб сур диста Са мю ъл Бе кет „О, щаст ли ви дни“. 
Идея та и ре жи су ра та на та зи те ат рал на ин ста ла ция са на Ма рий Ро сен, 
про ду ци ран от Цен тър „АЛОС“. И в то зи слу чай ще упот ре бим тер ми на 
„адап та ция“ с из вест ни уго вор ки, за що то те ат рал на та фор ма на „Щаст-
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ли ви ят Бе кет“ ус лов но е съз да де на по идея на Бе ке то вия текст, но се 
е от да ле чи ла сил но от пър во из точ ни ка си, оста вяй ки об ра за на Уи ни 
ка то свър з ва що зве но на тек сто ве те, ко и то са съз да де ни от пуб ли ка та 
в пред ва ри тел на ан кета. Така той се ме ни в за ви си мост от зри тел ска та 
ау ди то рия и от го во ри те ѝ на за да де ни те въпроси.

Пред ста ве ни те по-го ре спек так ли раз кри ват част от кар ти на та на те а тъ ра 
днес. В нея адап та ци я та за е ма все по-об шир ни прост ран ства. Вижда ме 
я у нас, виж да ме я навън. Интер нет прост ран ст во то съ що ве че пред ла га 
не из чер па е ми въз мож ности. Става ме част от све тов на та ау ди то рия на 
случ ва що то се на чуж ди те те ат рал ни сце ни и не те ат рал ни прост ран ства. 
Те са ин ку ба то ри на но ви идеи, на но ви енергии. Твор чески ят об мен, 
диску си и те и не фор мал ни те сре щи са дру го то ли це на те а търа. Фести ва-
лът ни сре ща с най-ин те рес но то от те ат рал на та сце на и то е доста тъч но 
да ни убе ди в раз но об ра зи е то на те ат рал ни фор ми, ма кар и в ед на огра-
ни че на се лекция. Да не заб ра вя ме и бъл гар ска та сцена. Фести ва лът ни 
пра ви сви де те ли на най-доб ро то, съз да де но през го ди ни те в те а тъ ра – и 
в ре пер то ар ния, и в част ния, за да ни убе ди в посто ян но то му дви жение.

От та зи пред ста ви тел на из вад ка на съв ре мен ния те а тър раз би ра ме, че 
адап та ци я та е не от мен на част от него. Сценич ни ят език и упот ре би те 
на тек ста не из беж но ще се упо ва ват на па мет та и поз на то то, до ри и за 
да ги ос пор ват и пре съз да ват от но во и от ново.
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„ЩАСТЛИВИЯТ БЕКЕТ“ – ЕДИН СПЕКТАКЪЛ 
НА АБСУРДА, НАПИСАН ОТ ЗРИТЕЛИТЕ

ЛЮБОМИРПАРУШЕВ

То зи текст има за цел да пред ста ви ня кои мои раз съж де ния за тен ден ци-
и те в съв ре мен но то те ат рал но из куст во чрез раз г леж да не то на кон кре тен 
спек та къл, кой то спо ред мен е по ка за телен. Става ду ма за „Щаст ли ви ят 
Бе кет“. Няма за що да крия сво е то лич но прист растие към ре жи су ра та на 
Ма рий Росен. Нами рам не го ви те спек так ли за про во ка тив ни, ин те рес ни 
и но ва тор ски за бъл гар ския кон текст. Ново то при не го е не що оби чай но; 
поч ти сюр ре а листич на та ви зия и „спри я те ля ва не то с прост ран ст во то“ 
(как то той са ми ят го на ри ча) са при йо ми те, с ко и то уме ло си служи.

Пуб ли ка та, ко я то поз на ва то зи ре жи сьор, е ве че свик на ла с прин ци па 
на по я ва та, жи во та и из чез ва не то на спек так ли те му. Те са ви на ги сла-
бо об го во ре ни, случ ват се в не кон вен ци о нал ни прост ран ст ва, за тях 
раз би рат не по ве че от 200 ду ши и до ка то чо век съ у мее да се за пи ше за 
би лет, пред став ле ни е то ве че не се играе. Напри мер за един от не го ви те 
спек так ли – „Вли я ни е то на га ма лъ чи те вър ху лун ни те не ве ни“ – по ка-
ни те се уго ва ря ха и раз про ст р а ня ва ха един ст ве но чрез Facebook. Този 
поч ти ак ци о нист ки прин цип на случ ва не на спек так ли те на Ма рий Ро сен 
опре де ле но мо же да се опи ше ка то част от пре жи вя ва не то на зри теля.

Те за та, че са мо то за пис ва не на зри те ля за по се ще ние на пред став ле ни е то 
е ве че част от не го, ва жи в пъл на си ла за „Щаст ли ви ят Бе кет“. Специ фич-
на осо бе ност на то ва сце нич но про из ве де ние е фак тът, че за да мо же 
зри те лят да гле да, тряб ва да по пъл ни спе ци ал на ан кета. Тя съ дър жа 
пре дим но аб ст рак т ни въпро си ка то: „Не що, ко е то те жи“, „Раз ка же те 
при я тен спо мен“ и „Из мис ле те сен тен ция“. От са мо се бе си се виж да, 
че зри те лят, кой то тряб ва да да де от го во ри, е под ка нен да из пад не във 
фи ло соф ско-ху до жест ве но наст ро е ние и да се поста рае да на пи ше не що 
на исти на ори ги нално. Или по не на мен та ка ми по действа. След то ва зри-
те лят ще заб ра ви всич ко то ва – ще се впус не в сво и те ежед нев ни гри жи, 
в за бър за ния свят, и та ка поч ти две сед мици. Най-накрая ид ва мо мен тът 
на спек та къла. Тряб ва да приз ная, че аз лич но си напра вих тру да пре ди 
пред став ле ни е то да си при пом ня как во съм пи сал в ан ке тата.
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Ма кар и да зна ех за то зи про ект на Ма рий Ро сен от мно го по-ра но, аз 
ус пях да го гле дам чак ко га то бе ше по ка нен на 26-ото из да ние на Меж ду-
на род ния те ат ра лен фести вал „Вар нен ско ля то“. Прост ран ст во то, в ко е то 
се състоя във Вар на, бе ше га ле рия „Гра фит“. (Важ но е да се от бе ле жи, 
че в Со фия то се играе в Цен тъ ра за кул ту ра и де бат „Чер ве на та къща“.)

Ця ла та идея на М. Ро сен е про во ки ра на от пи е са та на Са мю ъл Бе кет „О, 
щаст ли ви дни“. В нея се прос ле дя ва част от съ щест ву ва не то на Уи ни – 
же на на сред на въз раст, ко я то в пър во дейст вие е за ко па на до кръста 
в пла ни на от пръст, а във вто ро дейст вие тя ве че е по тъ на ла до шия. 
От та зи по зи ция тя из вър ш ва днев ни би то ви ри ту а ли, че те по е зия, но 
по зи тив но то наст ро е ние, ко е то де мон ст ри ра, е в оче ви ден кон ф ликт с 
фи зи ческо то ѝ по ло жение. По то зи на чин из вест ни ят аб сур дист ки дра-
ма тург ви зу ал но пре да ва ня кои от те ми те и вну ше ни я та, ха рак тер ни за 
не го во то твор чест во – то ва, че чо век се раж да, за да ум ре, и за пъл ва 
без с мис ле но то си съ щест ву ва ние с без с мис ле ни дейст вия. В пи е си те на 
Бе кет смърт та би би ла спа се ние, но тя ни ко га не настъп ва – пер со на жи-
те просто ще про дъл жат сво е то ве ге ти ра не, по ка за но пред зри те лите.

„Щаст ли ви ят Бе кет“ – идея и ре жи су ра: М. Ро сен, Цен тър АЛОС, 2017
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То ва, ко е то от ли ча ва спек та къ ла на Ма рий Ро сен, е, че той е из б рал да 
не се при дър жа към тек ста на Бекет. Но ре жи сьо рът не си е поз во лил и 
да до пис ва ве ли кия дра ма тург. Като ва ри ант меж ду те зи две (ка то че ли 
един ст ве ни) въз мож ности, той е ре шил да из пол з ва текст, на пи сан от 
пуб ли ката. За цел та са раз ра бо те ни спе ци ал ни те ан ке ти, за ко и то спо ме-
нах по-го ре. В тях са по месте ни раз лич ни въпро си, ко и то ко рес пон ди рат 
с опре де ле на те ма от тек ста на Бекет.

В ро ля та на Уи ни е Ана Въл ча нова. Тя но си слу шал ка, от ко я то (яв но) се 
чу ва ком пи ла ци я та на тек ста на кон крет но то пред став ление. Тази тех ни-
ка, поз на та ка то вербатим, е често из пол з ва на за це ли те на до ку мен тал-
ния те а тър. В „Щаст ли ви ят Бе кет“ по зи ци я та на ак т ри са та е не просто на 
про вод ник на тек ста от въпрос ни ците. Тя пра ви всич ко въз мож но да се 
слее с не го, да го напра ви свой. Изграж да не то на пер со на жа до го ля ма 
сте пен е ба зи ра но на прин ци па на им про ви за ци ята. Ярък при мер за то-
ва са части те, в ко и то тя бър ка в чан та та си и из важ да слу ча ен пред мет, 
от но во да ден от зри те лите. След то ва, им про ви зи рай ки, обяс ня ва как 
го из пол з ва, ка то и из мис ля ня как ва исто рия за него.

Срав ня вай ки пер со на жа на Уи ни, как то е на пи сан от Бе кет, и ин тер пре-
та ци я та, ко я то А. Въл ча но ва пра ви, мо гат да се от кро ят ня кои раз лики. 
Важно е, че в спек та къ ла на Ма рий Ро сен лип с ва усе ща не то за мръ со тия, 
за ха бе ност и поч ти осе за е ма та ми риз ма на смърт, ко я то при съст ва в пи-
е са та. В „Щаст ли ви ят Бе кет“ всич ко из г леж да сте рил но, елек т ри ческо и 
чисто. Сама та ак т ри са е об ле че на в бял костюм и е „за ро ве на“ в ед на 
дър ве на ма са. В то ва ре ше ние на сце ногра фа Пе тя Бо ю ко ва прост ран-
ст во то не ми ну е мо но си усе ща не то за ин те ри ор, ко е то е съ щест ве на 
раз ли ка с пи е сата.

Ос вен ак т ри са та, ко я то стои в сво я та дуп ка в дър ве на та ма са, на сце-
на та при съст ва и поста но въч ни ят екип на спек та къла. Те са об ле че ни 
ек ст ра ва ган т но – М. Ро сен е с ци лин дър, па пи йон ка, жи лет ка, пан та лон 
тип „чар л стон“ и обув ки на ток чета. Всич ки про ме ни в сце ногра фи я та, 
ос вет ле ни е то и костю ма на цен т рал ния об раз са осъ щест ве ни от не го, 
от ком по зи то ра Кон стан тин Ти мо шен ко и Пе тя Бо ю ко ва, ко и то съ що са 
пред зри те ли те поч ти през ця ло то вре ме. И три ма та ко му ни ки рат пря ко 
с ак т ри са та, но кон вен ци я та е тя да не ги вижда. Зада де на та ус лов ност 
спо ма га „ма ги ческо то“ по я вя ва не и из чез ва не на пред ме ти те пред Уи ни 
да се случ ва с из к лю чи тел на досто вер ност. Майстор ст во то на ак т ри са та 
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дости га тол ко ва ви со ко ни во, че в ня как ви мо мен ти на исти на заб ра вя ме 
за при съст ви е то на оста на ли те, ко и то тя отигра ва ка то не ви дими.

Ин те рес на ре жи сьор ска на ме са е спе ци ал но ком по зи ра на та пе сен за 
спек та къла. Не е бе зиз вестен фак тът, че Ма рий Ро сен и Кон стан тин 
Ти мо шен ко имат и му зи ка лен про ект, кой то се каз ва „Help me Jones“. 
Купле ти те на пе сен та, ко я то се из пъл ня ва от Ани Въл ча но ва, от но во са 
„на пи са ни“ от пуб ли ката. Припе вът е ме ло ди чен и ле сен за за пом ня не и 
след ня кол ко чу ва ния пуб ли ка та е ве че го то ва да се включи. Дори се сти га 
до там, че Пе тя Бо ю ко ва за поч ва да ди ри жи ра зри те лите. На спек та къ ла, 
на кой то аз бях сви де тел, всич ки за поч на ха да пе ят и да се „кла туш кат“ 
в ри тъ ма на та зи простич ка, поч ти аб сур д на песен.

Един от най-ин те рес ни те и за пом ня щи се мо мен ти в пред став ле ни е то е 
не мно го кра тък етюд, кой то се случ ва меж ду две те дейст вия на пи е сата. 
Изваж дат се два ма чо ве ка от пуб ли ка та и без це ре мон но им се по да ват 
две те ле ни кош ни ци, пъл ни с кон сер ве ни кутии. Сред тях са скри ти тон-
ко ло ни, от ко и то за поч ва ди алог. Нищо не по до зи ра щи те зри те ли дър жат 
кош ни ци те и сто ят не ле по в сре да та на прост ран ст во то, а от ко ло ни те 
се чу ва раз го вор меж ду мъж и жена. Този раз го вор е сво е об ра зен „глас 
зад ка дър“, уж пре да ващ мис ли те на те зи два ма зри те ли. В най-об щи 
ли нии ди а ло гът пред ста вя еки па на пред став ле ни е то, по ху мо ристи-
чен на чин обяс ня ва как во пред стои да се слу чи в не го и с без по щад на 
иро ния ко мен ти ра „по вър х но ст н а та ре жи су ра“. С раз ви ти е то на то зи 
ди а лог, ма кар и без да искат, два ма та зри те ли за поч на ха да игра ят, да 
се спог леж дат спря мо „мис ли те“, ко и то им се дик ту ват от кон сер ве ни те 
кутии. Сам по се бе си то зи еле мент пред став ля ва един из к лю чи тел но 
ин те ре сен те ат ра лен ек с пе ри мент. Чрез „им п лан ти ра не то“ на мис ли 
у два ма слу чай ни зри те ли всич ки ста на ха сви де те ли на за ше ме тя ващ 
скеч, кой то бе ше „из пъл нен“ от хо ра, ко и то по ни ка къв на чин не си бя-
ха поста ви ли за цел да играят. Както се каз ва в тек ста: „Ааа! Консер ви те 
ще го во рят вместо нас“.

Във вто ро то дейст вие, как то пред по ла га и пи е са та на Бе кет, глав ни ят 
пер со наж е за ро вен до ши ята. Ани Въл ча но ва просто е сед на ла, а гла-
ва та ѝ стър чи от ма са та, с ко я то тя играе. Тук спек та къ лът ряз ко сме ня 
своя жанр. От ко ме дий но-ске чо во то пре ми на ва към сюр ре а листич но то 
и със пенс три лъра. Марий Ро сен сла га друг ци лин дър на гла ва та си – 
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огром но ко пие на оби чай на та му шапка. Пери фе ри я та се под пи ра на 
ра ме не те му, а ак тьо рът гле да през ма лък процеп.

Ма кар да се от на ся и за дру ги части на пред став ле ни е то, във вто ро 
дейст вие връз ка та меж ду Ма рий Ро сен и пер со на жа „на сце на та“ за-
поч ва да ста ва са дистична. Има ня как во стран но удо вол ст вие в сту де ния 
пог лед на ре жи сьо ра, кой то под на ся „пя съ ка на ду ми те“, из ти чащ пред 
очи те на без по мощ на та Уи ни. В хо да на дейст ви е то ней на та гла ва ста ва 
посте пен но по-го ляма. Това е по ка за но чрез уни кал ни фи гур ки, ко и то 
Пе тя Бо ю ко ва сме ня посте пенно. Пред очи те на зри те ля всич ки те зи 
про ме ни се из вър ш ват с из к лю чи тел на досто вер ност – тол ко ва е убе-
ди тел на за да де на та фор ма. В на ча ло то П. Бо ю ко ва сла га ма лък ма кет 
на Уини. След то ва гла ва та ѝ „ста ва по-го ля ма“ и ве че е за о би ко ле на 
от ми ни а тюр ни дръв че та. В края на пред став ле ни е то вър ху гла ва та на 
А. Въл ча но ва е поста ве на стък ле на сфе ра, ко я то е ос ве те на по та къв 
на чин, че на пом ня на лу ната.

Спек та къ лът „Щаст ли ви ят Бе кет“ е без с пор но един мно го ин те ре сен 
опит, кой то вли за в пряк ди а лог с есте ти ка та на бри тан ския ав тор и сил но 
въз дейст ва чрез сво я та форма. Прово ка тив ни те ин вен ции на ре жи сьо ра 

„Щаст ли ви ят Бе кет“ – идея и ре жи су ра: М. Ро сен, Цен тър АЛОС, 2017
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ви на ги ще бъ дат ин те рес ни за пуб ли ка та, но в то зи слу чай има ме ед на 
из к лю чи тел на плоскост за кон такт – фак тът, че из пол з ва ни ят в пред став-
ле ни е то текст е на пи сан от при съст ва щи те хора. Имах въз мож ност та да 
сле дя ре ак ци и те на мно го от зри те ли те, ко и то оче вид но раз поз на ли 
соб ст ве ни те си ду ми, се под с ми ва ха и кон цен т ри ра но сле дя ха вся ко 
ед но от нес вър за ни те из ре чения. Може да се ка же, че то ва над ми на ва 
ефек та от все ки дра ма тур ги чен текст, в кой то се на дя ва ме съв ре мен ни ят 
зри тел да се при поз нае. В „Щаст ли ви ят Бе кет“ все ки се поз на ва в бук-
вал ния сми съл, но и се из граж да ед на осо бе на връз ка с всич ки оста нали. 
Макар и ано ним ни, те са ав то ри на тек ста, кой то се из ри ча от сце на та, 
и са мо по се бе си то ва е ед но те ат рал но над ник ва не и в съз на ни е то на 
зри те ля до теб.

След ка за но то до тук ще се опи там да от го во ря на поста ве на та те ма „Как 
се про ме ня те а тъ рът днес?“, из веж дай ки ня кои клю чо ви еле мен ти, ко и то 
ха рак те ри зи рат по со ка та му на раз витие.

Пър ви ят е раз ка зът – въпре ки че има мно жест во при ме ри за об рат но то, 
реф лек сът те а тъ рът да е ба зи ран на текст оста ва водещ. Търсе ни я та са 
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в по со ка на ино ва тив ния на чин на ин тер пре та ция или до ри на са мо то 
ге не ри ра не на текста.

Друг ва жен еле мент е във ли ча не то на пуб ли ка та в пред став ле ни ето. 
Инте рак ци я та със зри те ля, ру ше не то на чет вър та та сте на да леч не е не-
що но во в те а тъ ра, но как то в кон крет ния при мер, та ка и в мно го дру ги 
прак ти ки се виж да на ме ре ни е то за от кри ва не на но ви и все по-про во-
ка тив ни на чи ни да се постиг не това.

Тър се не то на на чи ни да се из ле зе из вън те ат рал на та за ла, да се раз чу пи 
кон вен ци я та зрител–представящ съ що е тен ден ция, за ве ща на ни от 
ми на лия век, ко я то играе съ щест ве на ро ля за раз ви ти е то на те а тъ ра и 
счи там, че ще си я за па зи и за напред.

Ин тер дис цип ли нар ност та, въ веж да не то на все по ве че ди ги тал ни еле-
мен ти, смес ва не то на из куст ва та и жан ро ве те ще про дъл жи да бъ де 
на чин на из граж да не на ино ва тив ни те фор ми. И накрая – зна че ни е то 
на ко ла бо ра тив ния процес. Той е не що, ко е то ся каш се асо ци и ра със 
сво бо да та на се бе из ра зя ва нето.
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„PURE“ – ИМЕРСИВНА  
ПЕРФОРМАТИВНА ИНСТАЛАЦИЯ. 

Разказ за новата връзка зрител – изпълнител

СВЕТЛОМИРАСТОЯНОВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Pure“ – идея и ре а ли за ция: Хр. Ба ка лов, МТФ „Вар нен ско ля то“ 2018
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му за веч ност. Преми е ра та се състоя във Вар на в рам ки те на фести ва ла 
„Vertigo“ (2015). Рабо та та на ар тиста е ос нов но със ре до то че на в Бел гия, 
но е пред ста вя на и в стра ни ка то Фран ция, Ав ст рия, Сър бия, Ру мъ ния 
и др. Във вто ра та част от три ло ги я та – „PURE“, Христи ян Ба ка лов за ла га на 
„за гу ба та“ на част от се ти ва та на по се ти те ли те и ем па ти я та и до ве ри е то 
меж ду участ ни ци те и пуб ли ка та ка то ос нов на дви же ща сила.

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

4 Йор да нов, Ни колай. Как да мис лим по ня ти е то „дра ма тур гия“ днес. – В: Дра-
ма тур гич ни тен ден ции през фо ку са на Меж ду на род ния те ат ра лен фести вал 
„Вар нен ско ля то“. Сбор ник от кон фе рен ция. С., 2017, с. 22.
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Но не ка се спрем по-под роб но вър ху „PURE“. Първо то, ко е то е важ но 
да бъ де спо ме на то, е, че се ти ва та на по се ти те ли те още в на ча ло то са 
под гот ве ни за пре диз ви ка тел ства. Разход ка е то ва, ко е то очак ва „зри-
те ли те“ – в ка вич ки по ра ди фак та, че в да ден мо мент очи те им би ват 
закри ти и е важ но зре ни е то да бъ де „из гу бе но“. Но защо? След ва клю чо-
ва та ду ма – до ве рие. В на ча ло то де те ти по да ва слу шал ки, чу ваш мъж ки 
глас със сре ден тем бър, кой то ти дейст ва ус по ко я ва що, но не с то ва, 
ко е то каз ва, а по-ско ро с на чи на, по кой то го из ри ча. В то зи спек та къл 
из граж да не то на сю жет ност и ло ги ка е оста ве но в ръ це те на зри теля. 
След крат ко хо ре огра фи ра но из пъл не ние на де те очи те ти би ват закри ти 
и в тъм ни на та един ст ве но ти оста ва да се от пус неш и да про дъл жиш да 
слу шаш за пи са, от кой то гла сът ве че е из чезнал. Под зву ци, на пом ня щи 
въл ни и вя тър в пов то ря е ма рит мич ност, из па даш в състо я ние на пъ лен 
по кой; аб ст ра хи раш се от стра нич ни мис ли и то ва пред по ла га по зи ци я та 
ти на жер т ва – не виж даш и не чу ваш как во се случ ва око ло теб. Може 
би „жер т ва“ е пре си ле на ду ма, но ня кол ко ми ну ти по-къс но, след ка то 
усе тиш до пи ра на не поз нат, имаш две въз мож ности – да се уп ла шиш и 
да от ка жеш да про дъл жиш да бъ деш в то ва спе ци фич но състо я ние на 
нез на ние как во се случ ва, или да се до ве риш на аб со лют но не поз нат 
чо век и да се оста виш да бъ деш во ден… нез най но за теб на къде. Въпре-
ки че пуб ли ка та не вли за ед нов ре мен но, а по два ма или три ма чо ве ка 
на все ки 10 ми ну ти, ако наб лю да ваш ин тен зи те та на ин те рак ция меж ду 
по се ти те ли те с прост ран ст во то, с дру ги те по се ти те ли и с прид ру жи те ли те 
им в ця лост но то из жи вя ва не, те об зе ма усе ща не за ко лек ти вен ри ту ал 
на пре чист ване.

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

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

5 Па вис, П. Но ва дра ма тургия. Превод от френ ски Ми ха ил Бай ков. – Homo 
Ludens, 2015/18, с. 79–86.
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за ав тор ст во на дра ма тур гич на та ос но ва, за из граж да не на спек та къ ла в 
ин те рак тив на фор ма ка то напри мер „Facebook Theatre“ на Иво Дим чев6, 
а по-ско ро за дра ма тур ги я та, ко я то оста ва не из ка за на; по ток от мис ли, 
про во ки ран от усе ща ни я та на зри те ля в кон крет ния мо мент, ко и то оста-
ват не чу ти, но из граж дат лич на та дра ма тур гия на спек та къ ла за все ки 
по се ти тел и не са достъп ни за ни ко го дру гиго.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

То ва, ко е то ме впе чат ли от не есте ти ческа глед на точ ка, е ор га ни за ци я та 
на съ би ти е то – всич ки доб ро вол ци бя ха плът но ан га жи ра ни с об гриж ва-
не то на по се ти те ли те във вре мет ра е не то на ин ста ла ци я та меж ду 14,00 ч. 
и 21,00 ч. Това са се дем ча са кон цен т ра ция и спе ци ал но от но ше ние към 
не поз на ти хора. Създа ва не то на твор ба от по до бен ха рак тер пред по ла-
га сил но же ла ние от стра на на доб ро вол ци те и ор га ни зи ра не на екип в 
кра тък пе ри од от време.
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Пре жи вя ва ния ка то „PURE“ са при мер за раз ко ле ба ва не то и про мя на та в 
ди а ло га с пуб ли ка та и пре да ва не то на емо ция пос ред ст вом не вер бал на 
ко му ни кация. Дори тан цът ка то та ка ва фор ма на то зи етап често пред-
по ла га зри те лят да е в ро ля та на па си вен ре ци пиент.

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

ТЕОДОРАЗАХАРИЕВА

Те а тъ рът днес поз на ва мно жест во фор ми и си слу жи с раз лич ни сред-
ст ва и под хо ди, за да об щу ва със съв ре мен ния зрител. Спек та къ лът 
тол ко ва е раз ши рил сво и те гра ни ци, че ни да ва въз мож ност та да наб-
лю да ва ме на сце на та съ че та ние от всич ки ви до ве из куст ва, пред ста-
ве ни по нов, раз ли чен начин. Съвре мен ни те фор ми, ко и то те а тъ рът на 
днеш ния ден из пол з ва, про во ки рат пуб ли ка та да обо га ти ми рог ле да 
си и да пре от кри ва со ци ал на та му фун кция. Режи сьор ска та есте ти ка 
и ин тер пре та ция, пред ста вя ни те ро ли, сце нич ни те и ви зу ал ни ре ше-
ния, му зи ка та – всич ко оно ва, ко е то играе със се тив ност та на зри те ля 
и под буж да у не го съпре жи вя ва не, опре де ле на емо ция, бол ка или 
щастие – днес пред ла гат раз ли чен вид въз при ятие. Пред став ле ни е то, 
чрез ко е то мо жем да ви дим имен но та зи про мя на, е „Ор хи деи“ на ита-
ли ан ския ре жи сьор Пи по Дел бо но1. Дали за ра ди сво бо да та, ко я то но си 
спек та къ лът, за ра ди спо соб ност та на ре жи сьо ра да играе с бол ка та и 
с кра со та та, ко я то се ди зад стра да ни е то, или за ра ди спо соб ност та да 
раз крие, да спо де ли и да из по вя да на сце на та най-лич ни те си пре жи-
вя ва ния – не знам, но то ва пред став ле ние ще оста не дъл го в мо е то 
съз на ние ка то при мер за про мя на та в те а тъ ра и раз лич ни те въз мож ни 
на чи ни за об щу ва не със зри теля.

По ве че то хо ра имат страх от смърт та, мо же би тях на та соб ст ве на смърт 
или просто смърт та на бли зък чо век ги плаши. Какво е от въд то зи свят, 
не из вест но то ли ни ка ра да се стра ху ваме? Дали све тът, кой то поз на ва ме 
тук и се га, е са мо „учи ли ще то“, ко е то тряб ва да по се тим, ко га то ду ши те 
ни из би рат сво е то тя ло и жи во тът ни за поч не с пър во то проп лак ване? 
Може би ня къ де там съ щест ву ва истин ски ят жи вот на ду ши те, за кой то 
до ри не по до зи раме. Идва ме тук, на та зи Зе мя, за да пра вим греш ки и да 
се учим от тях, за да из раст ваме. Осъз на ва не то на смърт та и сблъ съ кът с 
нея мо гат да ни по мог нат да на ме рим от го во ри, без до ри пред ва ри тел-

1 Спек та къ лът „Ор хи деи“ (2014) на ита ли ан ския ре жи сьор Пи по Дел бо но, про-
дук ция на „Еми лия Ро ма ня Те ат ро Фон да ци о не“ и Kом па ния „Пи по Дел бо-
но“, госту ва в Бъл га рия през 2015 г. на Меж ду на род ния те ат ра лен фести вал 
„Вар нен ско ля то“ и Све то вен те а тър в Со фия. – Б. р.
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но да зна ем въпро си те. В „Ор хи деи“ смърт та и жи во тът имат рав но по 
си ла зна чение. Стра да ни е то, труд ности те, бол ка та и ра зо ча ро ва ни е то 
са пре вър на ти в кра со та, танц на жи во та – от раж да не то до смърт та, 
раз дя ла та и от въд нея. Режи сьо рът съ би ра в спек та къ ла про фе си о нал ни 
и непро фе си о нал ни ак тьо ри, му зи ка, танц, мул ти ме дия и лич ни кад ри 
(сним ки и ви део) от не го вия архив. Изпъл ни те ли те пред ста вят ця ла та 
пъст ро та на чо ве ка и не го ва та уни кал ност – ак тьо ри, мъ же и же ни на 
раз лич на въз раст, хо ра с ув реж да ния, бивш без дом ник и мо же би най-
оби чан от ре жи сьо ра – глу хо не мия Бо бо, кой то е непро фе си о на лен 
ак тьор. Отво ре ни към пуб ли ка та, без ба ри е ра и чет вър та сте на, всич ки 
те чрез раз лич ни те етю ди, пред ста ве ни на сце на та, вну ша ват усе ща не то 
за не що об що, от ко е то не за ме ни ма част е пуб ли ката. Изжи вя ва не – тук 
и се га, по доб но на чо веш ки акт на раз би ра не един за друг, ко е то ни 
обе ди ня ва в тър се не на все об ща чо веш ка исти на за съ щест ву ва не то, 
без раз де ле ние меж ду хо ра та с раз ли чен со ци а лен ста тус, сек су ал на 
ори ен та ция и фи зи чески въз мож ности. Всеки но си сво я та уни кал ност 
и сре ща труд ности в адап та ци я та си към света. Спек та къ лът пра ви опит 
да сва ли всич ки ба ри ери. Прави та ка, че да опи та ме по не за мал ко да 

„Ор хи деи“ – реж. П. Дел бо но, Еми лия Ро ма ня Те ат ро Фон да ци о не / Компа ния 
„Пи по Дел бо но“ – Мо де на, 2014
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заб ра вим за всич ки раз ли чия по меж ду ни, да при е мем жи во та та къв, 
ка къв то е – част от нас, въпре ки труд ности те и она зи пре ду бе де ност, 
ко я то из пит ва ме към дру гите. Може би имен но то ва е пос ла ни е то и 
на тан ца в спек та къ ла – да ста нем ед но цяло. Всич ки из пъл ни те ли, об-
ле че ни раз лич но, на пръв пог лед до ри не те ат рал но, по веж дат танц от 
простич ки дви же ния – пок ла ща не вля во, вдяс но, с участи е то на ръ це те, 
ко и то по соч ват пър во се бе си, а след то ва ся каш по да ват към дру гия и 
па дат с пла вен жест напред към чо ве ка от с реща. Жест ка то бла го дат, ка то 
доб ри на, любов. Жест, кой то ся каш го во ри – „аз да вам от се бе си лю бов 
и доб ри на на теб“. Усеща се спло те ност. Танцът се за вих ря в ця ла та за-
ла, ми на ва през зри тел ски те места, оби ка ля на о ко ло и за ра зя ва, ся каш 
каз ва: „Пре дай на та тък!“. Всеки зри тел от пуб ли ка та има въз мож ност та 
да се включи. Има усе ща не за праз ник, за то ва, че сме хо ра, кол ко то 
раз лич ни, тол ко ва и ед нак ви в то ва, ко е то ни под на ся жи во тът, в то ва, 
ко е то из жи вя ва ме, в то ва, ко е то тър сим и след ва ме, а и в то ва, ко е то 
ра но или къс но губим.

Да ли чрез смърт та или раз дя ла та, все ки чо век гу би не що цен но или 
не го во то вре ме просто от ми на ва – ка то дет ст во то, ко е то не мо же да 
бъ де веч но. „Ор хи деи“ но си имен но то ва чув ст во на за гу ба, ностал гия 
и спо мен за съ би тие, за чо век, за дет ст во то, за дома. Спек та къ лът е 
по е ти ка на чув ст во то за за гу ба, за не що от ми на ло фи зи чески и ма те-
ри ал но, но оста ви ло след се бе си ду хов но то, ко е то не мо же да бъ де 
из т ри то и заб ра ве но, за що то оста ва да жи вее в па мет та на чо века. Пипо 
Дел бо но спо де ля точ но това. Той ус пя ва да раз ши ри гра ни ци те на те-
ат рал но то и да до кос не пуб ли ка та чрез своя ли чен раз каз за смърт та 
на не го ва та майка. Само по се бе си то ва е жест. Изиск ва се сме лост, 
за да спо де лиш по доб но не що. В по-след ва ща сце на виж да ме кад ри 
ка то на ки нопро жек ция на не го ва та стая, ко га то е бил де те. В та зи 
най-из по вед на сце на се пра ви ед но сме ло раз кри тие, ко е то ста ва все 
по-сил но емо ци о нално. Прожек ти рат се кад ри на ита ли ан ско градче. 
Вижда ме ат мос фе ра та, приб ли жа ва ме се към къща. Отва ря се вра та-
та в до ма на ре жи сьора. Дом, в кой то е жи вял, в кой то е пре ми на ло 
дет ст во то му. Мина ва ме през тес ния ко ри дор на ти пич на ита ли ан ска 
мал ка къ ща, покрай ико на та, през ста ите. Влиза ме в дет ска та стая, до-
ка то ре жи сьо рът, сед нал в за ла та при ос ве ти тел ния пулт, ни раз каз ва 
как и как во се е случ ва ло там, за спо ме ни те си от дет ски те го дини. 
Всич ко се усе ща та ка, ся каш зри те лят е на не го во място, ся каш виж да 

Те о до ра За ха риева. ДА ПРАЗНУВАШ ЖИВОТА ЧРЕЗ СМЪРТТА
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всич ко през не го ви те очи. Детст во то е от ми на ло, до мът и ста я та се га 
са празни. Ето че виж да ме и най-важ ния чо век, с ко го то на вяр но по-
ве че то от нас свър з ва ме до ма – май ка та, а в слу чая не го ва та май ка 
на смър т но лег ло в бол ни ца, на пус на ла дома. Режи сьо рът е ре шил 
да зас не ме с те ле фо на си то зи съкро вен пе ча лен мо мент. Много хо ра 
мо же би би ха се въз му ти ли от то ва да ви дят ре ал ни кад ри на уми ращ 
човек. Но та зи от кро ве на из по вед имен но в то зи мо мент, зас не та с 
без край на обич, пред ста вя ща връз ка та меж ду май ка и рож ба, не за-
ви си мо от въз раст та, е не о пи су е мо за ше ме тя ва ща, пре да де на с мно го 
лю бов и неж ност. Вижда ме ней на та ръка. Той я дър жи ка то за пос лед но, 
в пос лед ния ѝ миг, пре ди ду ша та да от лети. Чува ме гла са ѝ. Чува ме 
про щал ни те ду ми на май ка та към си на си, ко и то ве ща ят веч ност. Тя се 
раз де ля с не го, но са мо фи зи чески. Думи те ѝ – ся каш про дъл же ние и 
път към веч ното. Тя ци ти ра све ти Ав густин: „Не плачи. Не из па дай в 
от ча я ние за ра ди мен… Не съм те изоста вила. Над те бе бдя. Не плачи. 
Не гу би на дежда. Обич та ти към мен един ст ве но ще расте. Мисли как 
жи вея, по тъ на ла в без край на кра со та, в без край на ра дост. Един ден 
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ще се срещ нем тук и ще бъ дем за ед но в то зи из вор на без край на ра-
дост“. Навяр но те зи ду ми са за пе ча та ни в съз на ни е то му, а спо де ле ни 
с пуб ли ка та, те ся каш про дъл жа ват своя живот. Раздя ла та оста ва са мо 
фи зи ческа. Прощал ни те ду ми са из пъл не ни с без край на обич, ко я то не 
поз на ва гра ници. Памет та не поз во ля ва да има раз дяла.

Въпре ки та зи теж ка и сил но емо ци о нал на сце на, спек та къ лът оста вя 
усе ща не за ле кота. Усеща не, че жи во тът тряб ва да се праз ну ва, че „жи-
во тът е прекра сен“ и за ра ди ло ши те и ху ба ви те не ща, ко и то ни се случ-
ват, и за ра ди то ва, че сме хо ра – жи ве ем, треп тим и чув ст ва ме по един 
на чин, въпре ки раз ли чи я та по меж ду ни. Днес те а тъ рът ни поз во ля ва да 
се срещ нем с раз лич ни глед ни точ ки, с раз лич ни из жи вя ва ния, ня кои от 
тях по-лич ни, по-от кро ве ни, без страх и без зад ръжки.

Те о до ра За ха риева. ДА ПРАЗНУВАШ ЖИВОТА ЧРЕЗ СМЪРТТА



„Сен ки“ – ди ги тал на ин ста ла ция на Ан д ре ас Хай дер (Ав ст рия), 
МТФ „Вар нен ско ля то“ 2011
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БЕЛЕЖКИ ЗА АВТОРИТЕ

Проф. д. изк. Нико лай Йор да нов е те ат ро вед, из с ле до ва тел в сек тор 
„Те а тър“ в Ин сти ту та за из с лед ва не на из куст ва та към БАН. Препо да-
ва тел в НАТ ФИЗ „Кр. Са ра фов“. Съ-съста ви тел и ре дак тор на сп. „Homo 
Ludens“. Кура тор и ор га ни за тор на меж ду на род ния те ат ра лен фести вал 
„Вар нен ско ля то“ и на плат фор ма та СветовентеатървСофия. Автор 
е на кни ги, сту дии и на мно жест во ста тии по проб ле ми те на дра ма та, 
пред став ле ни е то и исто ри ческо то раз ви тие на бъл гар ския те атър.
Др Асен Тер зи ев е гла вен асистент по Исто рия на ев ро пейския те а тър 
в НАТ ФИЗ „Кр. Са ра фов“. Главен ко ор ди на тор на Фон да ция „Виа Фест“. 
През 2012 г. из ли за де бют на та му кни га „Те ат рал ност та – ези кът на пред-
став ле ни е то“. Член е на ред ко ле ги я та на сп. „Homo Ludens“. Има мно-
жест во пуб ли ка ции в раз лич ни спе ци а ли зи ра ни из да ния, свър за ни с 
те а тъ ра и кул ту рата.
Еле на Ан ге ло ва за вър ш ва „Те ат роз на ние и те ат ра лен ме ни дж мънт“ и 
ма гист ра ту ра по „Те ат рал но из куст во“ в НАТ ФИЗ „Кр. Са ра фов“, къ де то в 
мо мен та е док то рант в ка тед ра „Те ат роз на ние“. Рабо ти ка то дра ма тург в 
ДКТ „Иван Ра до ев“ – Пле вен и сът руд ни чи на Меж ду на ро ден фести вал за 
съв ре ме нен танц и пър фор манс „Ан тиста тик“ и Меж ду на ро ден те ат ра лен 
фести вал „Вар нен ско ля то“. Публи ку ва в ня кол ко спе ци а ли зи ра ни из дания.
Ил ко Га нев за вър ш ва „Те ат роз на ние и те ат ра лен ме ни дж мънт“ в НАТ ФИЗ 
„Кр. Са ра фов“, има ма гист ра ту ра по ре жи су ра в сце нич ни те из куст ва, 
а към насто я щия мо мент е док то рант в сек тор „Те а тър“ в Ин сти ту та за 
из с лед ва не на из куст ва та към БАН. Рабо ти ка то ек с перт „Те а тър и връз-
ки с об щест ве ност та“ в Съ ю за на ар тисти те в Бъл га рия, сът руд ник е по 
връз ки с ме ди и те на МТФ „Вар нен ско лято“.
Проф. д. изк. Каме лия Ни ко ло ва е те ат ра лен из с ле до ва тел в сек тор 
„Те а тър“ в Ин сти ту та за из с лед ва не на из куст ва та към БАН, ръ ко во ди-
тел на ка тед ра „Те ат роз на ние“ и про фе сор по исто рия на ев ро пейския 
те а тър в НАТ ФИЗ, как то и гост-про фе сор в НХА, НБУ и в чуж бина. Автор 
е на кни ги, сту дии и ста тии в об ласт та на те ат рал на та исто рия, те о рия 
и кри тика. Редак тор на ня кол ко спи са ния за те а тър, из куст во и кул тура.
Др Ан ге ли на Ге ор ги е ва е асистент в НАТ ФИЗ „Кр. Са ра фов“ и е част от 
еки па на Фон да ция „Виа Фест“. Специ а ли зи ра те ат роз на ние в Сво бод ния 
уни вер си тет в Берлин. Съос но ва тел е на Плат фор ма „Но ви дра ма тур гии“. 
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Иници а тор и съ ор га ни за тор на ре ди ца про ек ти в не за ви си ма та сце на с 
фо кус съв ре ме нен те а тър, танц и пър фор манс. Част е от ред ко ле ги я та 
на сп. „Homo Ludens“. Публи ку ва в раз лич ни спе ци а ли зи ра ни из дания.
Др Ал бе на Та га ре ва е те ат ро вед и те ат ра лен из с ле до вател. От 2016 г. е 
асистент в сек тор „Те а тър“ в Ин сти ту та за из с лед ва не на из куст ва та към 
БАН. Нейни на уч ни и кри ти чески ста тии са пуб ли ку ва ни в спе ци а ли зи-
ра ни из дания. Редов но участ ва в на ци о нал ни и меж ду на род ни на уч ни 
кон фе рен ции и се ми нари. Част е от еки па на Фон да ция „Арт офис“.
Др Зор ни ца Ка ме но ва за вър ш ва спе ци ал ност „Те ат роз на ние“ в НАТФИЗ 
„Кр. Са ра фов“. През 2018 г. за щи та ва в сек тор „Те а тър“ в Ин сти ту та за 
из с лед ва не на из куст ва та към БАН ди сер та ция на те ма „Кук ле но-те ат-
рал но то пред став ле ние от на ча ло то на 21 в. в Бъл га рия“. Главен ек с-
перт е в ди рек ция „Сце нич ни из куст ва и ху до жест ве но об ра зо ва ние“ в 
Ми нистер ст во то на кул ту рата. Публи ку ва в раз лич ни спе ци а ли зи ра ни 
из да ния за те атър.
Др Ми ха ил Бай ков е гост-пре по да ва тел в НАТ ФИЗ „Кр. Са ра фов“, 
къ де то за вър ш ва „Те ат роз на ние и те ат ра лен ме ни дж мънт“ и ма гист-
ра ту ра по „Те ат рал но из куст во“. Замест ник-ди рек тор е на Мла деж ки 
те а тър – Со фия, ре дак тор на сп. „КуклАрт“ и е ко ор ди на тор на про ек та 
„Мет ро по ли тън опе ра на жи во от Ню Йорк“ на Фон да ция „Виа Фест“. 
Има ин те ре си в об ласт та на кук ле ния те а тър, те ат рал ния ме ни дж мънт 
и site-specific те а търа.
Проф. д. изк. Анна То пал джи ко ва е те ат ро вед и те ат ра лен из с ле до-
вател. Препо да ва тел е по „Исто рия на бъл гар ския те а тър“ в НАТ ФИЗ 
„Кр. Са ра фов“. Член е на ред ко ле ги я та на сп. „Homo Ludens“. Участ ва в 
мно гоб рой ни се ми на ри, кон фе рен ции и раз лич ни фо ру ми, пос ве те ни 
на дра ма тур ги я та и те а търа. Публи ку ва те ат рал на кри ти ка в спе ци а ли-
зи ра ни из дания. Изда ва кни ги в об ласт та на исто ри я та и те о ри я та на 
те а тъ ра, ро ма ни и пиеси.
Проф. др Ве не та Дой че ва е те ат ра лен кри тик, из с ле до ва тел и пре по-
да ва тел в НАТ ФИЗ „Кр. Са ра фов“. Завър ш ва те ат роз на ние в НАТ ФИЗ и 
ма гистър ска програ ма по меж ду кул тур ни из с лед ва ния в Уни вер си тет 
Сор бон ну вел, Па риж 3. Била е дра ма тург в ДТ „Сте фан Ки ров“ – Сли-
вен (1987) и в те а тър „Бъл гар ска ар мия“ (1998–2011). Автор е на кни ги-
те „Ду ми и Ери нии“ (2010), „Théâtre bulgare d’aujourd’hui“ (съст., 2007), 
„Въ об ра зе на та те лес ност“ (2016).
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Проф. д. изк. Ромео По пи ли ев е ръ ко во ди тел на сек тор „Те а тър“ в Ин-
сти ту та за из с лед ва не на из куст ва та към БАН. В пе ри о да 1991–2000 е 
гост-пре по да ва тел в НБУ. Автор е на ре ди ца кни ги по исто рия на бъл-
гар ския те а тър, сред ко и то „Ко мич но то и жи во тът на бъл гар ска та ко ме-
дия меж ду две те све тов ни вой ни“ (2001), „Те ат рал на та кри ти ка на две 
кри тич ни де се ти ле тия“ (2003), „Съпро ти ва та на дра ма та в дра ма та за 
съпро ти ва та“ (2013) и др.
Др Ру мя на Ни ко ло ва е гла вен асистент в сек тор „Те а тър“ в Ин сти ту та 
за из с лед ва не на из куст ва та към БАН. Автор е на кни га та „Ак тьор ски ят 
тре нинг през XX век“. Гост-пре по да ва тел в НАТ ФИЗ „Кр. Са ра фов“. Част 
е от ор га ни за ци он ния екип на Фон да ция „Виа Фест“. Пред се да тел е на 
Гил ди я та на те ат ро ве ди те и дра ма тур зи те и е член на Упра ви тел ния 
съ вет на Съ ю за на ар тисти те в Бъл гария. Участ ва в ред ко ле ги я та на сп. 
„Homo Ludens“.
Др Ина Бо жи да ро ва е те ат ро вед и дра ма тург, дър жа вен ек с перт в ди-
рек ция „Сце нич ни из куст ва и ху до жест ве но об ра зо ва ние“ в Ми нистер-
ст во на кул ту ра та, гост-пре по да ва тел в НАТ ФИЗ „Кр. Са ра фов“. Автор е 
на кни га та „Дра ма тур гич на та адап та ция“ (2009), как то и съв мест но с 
Ве сел ка Кун че ва на сбор ни ка с пи е си „Страх“ (2018).
Лю бо мир Па ру шев за вър ш ва ба ка ла вър ска сте пен „Те ат роз на ние и 
те ат ра лен ме ни дж мънт“ в НАТ ФИЗ „Кр. Са ра фов“, къ де то в мо мен та е 
сту дент в ма гистър ска та програ ма „Те ат рал но из куст во“. Пише за те а тър 
в спе ци а ли зи ра ни из дания. Бил е сът руд ник към бю ле ти ни те на МТФ 
„Вар нен ско ля то“, Кук ле но-те ат ра лен фести вал „Ми ха ил Ла кат ник“ – 
Ям бол, Меж ду на ро ден кук ле но-те ат ра лен фести вал за въз раст ни „Пи-
е ро“ – Ста ра За го ра и др.
Свет ло ми ра Сто я но ва за вър ш ва ба ка ла вър ска сте пен „Те ат роз на ние и 
те ат ра лен ме ни дж мънт“ в НАТ ФИЗ „Кр. Са ра фов“, къ де то в мо мен та е 
сту дент в ма гистър ска та програ ма „Ме ни дж мънт в сце нич ни те из куст-
ва“. През 2013 г. за вър ш ва се мест ри ал но „Мар ке тинг“ в Ико но ми ческия 
уни вер си тет във Варна. Сътруд ни чи на МТФ „Вар нен ско ля то“ и по насто-
я щем ра бо ти към Асо ци а ци я та за сво бо ден те атър.
Те о до ра За ха ри е ва за вър ш ва ба ка ла вър ска сте пен „Те ат роз на ние и 
те ат ра лен ме ни дж мънт“ в НАТ ФИЗ „Кр. Са ра фов“, къ де то в мо мен та е 
сту дент в ма гистър ска та програ ма „Те ат рал но из куст во“. В на ча ло то на 
се зон 2018/2019 ста ва дра ма тург на Те а тър „София“.
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