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ОТ РЕДАКТОРИТЕ
В рамките на Международния театрален фестивал „Варненско лято“ 2018 се
проведе теоретична конференция на тема „Как се променя театърът днес?“.
Участниците в нея са театроведи, свързани с фестивала по различни начини
през годините на неговото провеждане – като организатори, сътрудници,
наблюдатели. В тази книжка поместваме текстове, които структурират и
разширяват изказванията на всеки един от участниците.
Конференцията бе предхождана от международна панелна дискусия, коя
то дебатира върху ролята на фестивалите в актуалния театрален пейзаж.
Не се ли превръщат фестивалите в паралелна театрална вселена, която
съществува извън процесите и посоките на развитие в локалния театра
лен живот? Този дебат се превърна и в изходна точка за конференцията,
защото е важно да бъдат разграничени наблюденията и изводите от
фестивалния живот и от театралния мейнстрийм. Преобладаващата част
от изказваният а на конференцията, както и текстовете в тази книжка,
визират по-скоро фестивалната реалност, но се търсят и обобщения за
целия театрален пейзаж.
Темата на конференцията, искаща да осмисли сложността на театралната
картина, коят о се разкрива около нас, бе формулирана с цел да се лансират
различни възгледи на активно работещи театрални изследователи, препо
даватели, докторанти и студенти в полето на театрознанието. Достатъчно
ли е да продължим да повтаряме тезата на Ханс-Тийс Леман, формулирана
още преди 20 години, че театралният процес се движи от драматични към
постдраматични сценични форми? Могат ли да бъдат различени в мозай
ката от различни театрални възгледи и практики повтарящи се тематични
фокуси, стратегии на (ре)презентация, изразни средства на сцената? Какво
представлява съвременният театър, разгледан като сбор от художествени
и социокултурни практики?
Всеки от участниците в конференцият а е предложил отговор на тези
въпроси, доверявайки се на своя професионален опит и на своя ценностен
хоризонт. Публикуването на текстовете в отделна книжка продължава
традицият а на Фондация „Виа Фест“ и Фондация „Homo Ludens“ да до
кументира теоретичните форуми на фестивала, търсейки разширяване на
дебата и достигане до по-широки аудитории.
Приятно четене!
Камелия Николова
Николай Йорданов
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КАК СЕ ПРОМЕНИ ТЕАТЪРЪТ?
А КАК МЕ ПРОМЕНИ ТЕАТЪРЪТ?
НИКОЛ АЙ ЙОРД АНОВ

КОНСТАТАЦИИ НА ОЧЕВИДНОСТИТЕ
През 2017 г. конференцията в рамките на международния театрален
фестивал „Варненско лято“1 дебатира различни аспекти на промените,
които наблюдаваме днес в сферата на драматургията. В други форуми
и текстове сме дискутирали и променената сценична реалност през
второто десетилетие на 21. век. Разбира се, винаги имаме предвид и
наложилите се вече теор
 етични концепти за настъпилите промени, ко
ито зад различни емпирични реалности на съвременния театър виждат
историческите процеси: преход от драматичен към постдр
 аматичен теа
тър (Х.-Т. Леман), перформативен обрат (Е. Фишер-Лихте), изместването
(не просто езиково) на понятието mise en scène от понятието performance
(П. Павис) и т. н. Това са все инструменти за осмисляне на театралната
картина и настъпилите (и настъпващите) в нея промени.
В този текст искам да поставя акцента върху екзистенциалното ми пре
живяване на промените в полето, което наричаме „театър“. Можем да
перифразираме известната мисъл на Макс Фриш: „Сега не е време за
лични истории. И все пак човешкият живот се осъществява или проваля
в отделната личност, никъде другаде“ – в смисъл, че театърът в крайна
сметка се случва или не в преживяването и осмислянето му от всеки
зрител. Разбира се, не става въпрос за лични дневници, биографични
разкази и т. н., а за опит да се види едновременно промяната както на
1

Драматургични тенденции през фокуса на международния театрален фести
вал „Варненско лято“. Сборник от конференция. София: Фондация „Homo
Ludens“ & Фондация „Via Fest“, 2017. Виж по-специално статиите на Николова,
Камелия. Драматургични тенденции и постановъчни подходи…; Топалджи
кова, Анна. Няколко въпроса около понятието драматургия за съвременен
театър; Николова, Румяна. Българската драматургия и фестивалът; Байков,
Михаил. Нови български драматургии…; Терзиев, Асен. Драматургия на случ
ването; Тагарева, Албена. Визуалната драматургия…; Георгиева, Ангелина.
Драматургия на танца…; Дойчева, Венета. Драматургия на единицата…; и др.
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театралната сцена, така и в начина ни на мислене. В този опит неизбежно
ще се проектира контекстът на времето и нагласите на моето поколе
ние, чиито театрални спомени датират след средата на 70‑те години на
миналия век, а превръщането на гледането на театър в професионално
занимание – от края на 80‑те. При това при един все по-разширяващ се
хоризонт – от локалния през националния, а след това и към междуна
родния контекст. Впрочем такава би следвало да е честно изложената
субективна позиция, защото ние винаги сме склонни да генерализираме,
макар че познаваме само част от неизброимите театрални практики на
световния театър. Така че всяко обобщение извън контекста на нашите
непосредствени впечатления носи риска да бъде неточно или най-мал
кото твърде грубо.
Тук няма да разсъждавам върху промените в политическата, икономи
ческата и културната парадигма след 1989 г. и тяхното отражение върху
театралните процеси в Югоизточна Европа и по-конкретно в България2.
Ясно е обаче, че те бяха решаващи не само за изкуствата, но и за социо
културните нагласи на цялото общество.
Кои са очевидните последствия и новите реалности в театъра днес:
– След като през модерността на 19. и 20. век европейският театър се
е развивал като съвкупност от национ
 ални практики, коит о са фор
мирали школи, институции и традиции, театърът в началото на 21.
век все повече започва да се откъсва от тази обусловеност. Доста
тъчно е да видим множеството международни копродукции, транс
граничната мобилност на спектакли и артисти, пропускането да се
отбележи принадлежността на артиста или трупата към определена
страна (особено при по-алтернативните форми) и т. н. Примерите
са безкрайно много, ето само един – някак не върви след името на
Иво Димчев и определението physical artist да напишеш „България“,
а и това няма да е адекватно за много от неговите пърформанси,
създадени на различни места по света.
– Днес границите на самото понятие „театър“ са необозрими. Все порядко се използва аргументът „това не е театър“ при вида на нещо
непознато, защото вече ясно осъзнаваме, че не съществува само
една културна традиция, един театрален код, едни правила за пра
2

Йорданов, Н. Театърът в България 1989–2015. С., Институт за изследване на
изкуствата & Фондация „Homo Ludens“, 2016.
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вене и гледане на театър. Хибридността на нашата епоха, съчетана
с глобалното смесване на културите предполага подобно мислене
и донякъде обезсмисля търсенето на специфичния театрален език,
отстояването на неприкосновени естетически територии, използв а
нето на един-единствен творчески метод.
– Скъсването на театъра с представата, че той е автономна художест
вена реалност има дълга история. Разбира се, централната роля,
която Пискатор и Брехт имат в този процес трябва да бъде посочена,
макар че първите интуиции за това могат да бъдат открити още в
натурализма. Поствариантите на „театъра на реалността“ днес се
миксират с най-различни подходи – с документалната драма, с взе
тия непосредствено от живота материал за сцена, с политическата

„Ричард III“ – У. Шекспир, реж. Р. Стуруа, Театър „Шота Руставели“ – Тбилиси, 1979
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акция и социалното действие. Но това не е единствената възможна
посока на развитие на антиилюзорния театър. Излазите от сферата
на фикцията, а оттам и от „художествения театър“ към търсенето на
„реалност“ са многопосочни – те водят към множество последствия
не само за типа представление, което гледаме днес, но и за вида на
текстовете за театър и начините на актьорска игра.
– Култът към „аза“, към субективното, към правата на личността, който
се наложи чрез бунта на младите от 60‑те години на 20. в., чрез бума
на попкултурата и политиките, толериращи различието, изведе на
преден план личните истории на сцената. Те съчетаваха докумен
талното и биографичното, реално преживяното и реалния акт на
разказването му. В тези безброй лични истории светът и животът
започнаха да се раздр
 обяват на все по-малки парчета. Загубата на
целостта на света първоначално не изглеждаше да е някакъв проб
лем, тъкмо напротив. Но напоследък се забелязва и известна умора
от броденето из безкрайните индивидуални биографии, тъй както
перманентните революции на авангарда и неоав ангарда доведоха
до умора от експерименти с театралния език, сценичните форми и
манифестите.
– Присъдата на един от базисните философи на постмодернизма –
Ж.-Ф. Лиотар, че е дошъл краят на големите разкази, най-често нацио
налистични или идеологически, е, разбира се, вярна като логика на
историческото развитие на нагласите в западния свят. Емпиричните
доказателства особено към края на 20. век изглеждаха неоспорими.
Но идеологическите и националистическите матрици никога не бяха
демонтирани напълно; те просто бяха изтикани в културната пери
ферия. Оказа се обаче, че те могат лесно да бъдат реактивирани, когато
се появ ят преднамерени стратегии, целящи именно това. Във втората
половина на нашето десетилетие, когато консенсусно бе прието, че
вече живеем във времето на постистината, виждаме как отломките
от стари компрометирани (мислехме!) идеологии и сюжети могат да
заработят отново с пълна сила. Особено сред интернет-поколенията,
които загубиха рефлексите на историческото мислене. Това се оказа,
че не е без последствия и за театралния живот.
– Безпощадно ясно днес е също така, че театърът, дори в неговите екс
периментални и социално-протестни форми, е силно зависим от па
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зара; самият той се оказва често засмукан от практиките на една или
друга индустрия. Това, независимо дали ни харесва или не, е факт,
и то не само във формите, които по силата на една продължаваща
инерция много хора наричат „комерсиални“. Водещите фестивали и
програмиращи центрове по света, разчитащи на публични субсидии
и/или на високата покупателна способност на своит е потенциални
зрители, налагат цени на спектакли и артистични хонорари, които
преди 30 години изглеждаха космически. Съответно най-богатите
продуциращи центрове, тъкмо защото имат такъв пазар, успяват да
привлекат световни таланти и компетенции, иновативни сценични
технологии и маркетингови стратегии. Примерите отново са много
бройни. Можем да вземем само един (прекрасен!) спектакъл, който
показваме в това издание на международния театрален фестивал
„Варненско лято“ като част от програмата на „Национален театър –
Лондон на живо“ – „Хеда Габлер“ по Хенрик Ибсен в нова версия
на Патрик Марбър, поставен от забележителен режисьор като Иво
ван Хове, изигран от актьори, между коит о световна звезда като Рут
Уилсън, заснет със свръхмодерна видеотехника и излъчен по сатели
тен път в киносалони по всички континенти. Имаме ли съмнения, че
зад тази комбинация от креативност и иновации стоят инвестиции
(съответно възвращаемост), коит о много малко театри по света мо
гат да си позволят? Разслояването между театрите и артистичните
компании по тази ос е необратим процес, който истински променя
театралния пейзаж (и който трябва да ни занимава, а не споровете
дали даден спектакъл е „комерсиален“ или не).
Това са констатации за очевидностите в театралния живот днес. Можем
да разсъждаваме и дискутираме по тях, можем да ги подценяваме или
надценяваме като процеси, които са разгръщат в един по-тесен или
по-широк контекст (локален, национ
 ален, европейски, световен), но те
са в значителна степен консенсусни сред хората, коит о гледат активно
театър и разсъждават върху актуалните му развития. Дали те ще бъдат
констатирани, зависи от зрителския хоризонт, от степента на познаване
на театралната теория и история, разбира се, и от индивидуалното любо
питство и аналитични способности. Но за всеки, който гледа достатъчно
театър в различни контексти, тези очевидни промени са налице. И тогава
идва важният въпрос:
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ОТ КАКВА ПОЗИЦИЯ РАЗСЪЖДАВАМЕ?
Лично аз, от позицията на човек, който видя за пръв път театър в услови
ята на една тоталитарна държава, когато за успешен спектакъл приемах
всеки, в който режисьорът – основната творческа фигура в театъра от
края на 70‑те и през 80‑те години на 20. в. – откриваше нови естетически
ниши извън официалния канон на социалистическия реализъм или успя
ваше да внуши някаква опозиционна мисъл чрез неоч аквана алегорична
интерпретация на класическите текстове. Друга такава авторитетна за
мен фигура беше тази на драматурга, който успяваше да намекне за
актуалните проблеми на деня в новите пиеси. Не е необходимо да се
спирам на имената на водещите български режисьори от онова време –
Леон Даниел, Вили Цанков, Юлия Огнянова, Красимир Спасов, Крикор
Азарян, Николай Поляков, Любен Гройс, Пантелей Пантелеев, Димитър
Гочев, Иван Добчев и др. имат вече своето запазено място в съвременна
та история на българския театър. Всеки от тях е допринесъл по някакъв
начин за формиране на представите ми за театър, както и драматурзи
като Йордан Радичков, Константин Илиев, Иван Радоев, Станислав Стра
тиев, Боян Папазов, Маргарит Минков, Стефан Цанев и др.
Две чужди постановки тогава оставиха незабравими спомени у мен –
„Ричард III“ от Шекспир под режисурата на Роберт Стуруа (Театър „Шота
Руставели“ от Грузия, който гостува в Народния театър през 1983 г.) и
„Вуйчо Ваньо“ от Чехов, постановка на литовския режисьор Еймунтас
Некрошюс и неговата трупа „Мено Фортас“ (поканена на фестивал в
Източен Берлин през ноември 1989 г. няколко дни преди да падне Бер
линската стена). Стуруа показа възможностите на един театър, близък до
Брехтовата представа за игра чрез отчуждение от персонажа, а Некро
шюс – до какви предели може да стигне психологизмът на сцената. Това
бяха за мен откровения, каквито предполагам са били за други колеги
гостуванията в София на спектаклите на Жан-Луи Баро или на Йозеф
Шайна през 1982 г. в рамките на „Театър на нациите“ (коит о аз, бидей
ки по това време войник, не успях да видя, но жадно четях откъслечни
сведения в пресата за тях).
След падането на Стената театърът на 90‑те започна да се разкрива пред
мен с цялото си богатство и мощ. Не само че вече можехме свободно да
пътуваме по света (макар и ограничени от финансовите си възможности
и задължителните тогава визи), гледайки спектакли на театрални ико
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„Вуйчо Ваньо“ – А. Чехов, реж. Е. Некрошюс, Младежки театър – Вилнюс, 1986

ни като Питър Брук, Робърт Уилсън, Деклан Донелан, Еуженио Барба и
много други. Но и самият български театър кипеше от отприщени енер
гии – творческите екипи около Маргарита Младенова и Иван Добчев в
ТР „Сфумато“, около Възкресия Вихърова в НБУ – Театрален департамент,
около Теди Москов в Театър „Ла Страда“, зашеметяващите първи спек
такли на Галин Стоев, Явор Гърдев, Иван Пантелеев, Лили Абаджиева и
незабравимите последни постановки на Стоян Камбарев. Като че ли не
само в България, но и в цяла Източна Европа натрупаните постижения
на режисьорския авторски театър, съчетани с вкуса на свободата и лю
бопитството към възможностите на театралния инстинкт кристализира
ха в креативни подходи, мощни постановки, уникални режисьорски и
актьорски почерци. В първата половина на 90‑те вярвах, че театърът ще
продължи да се развива в тази линия, стремейки се да постигне единст
вено по-висока изобретателност, мъдрост, сетивност… Нещо като „краят
на театралната история“, ако направим аналогия с утопията на Фукуяма.
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След 1995 г. поех отговорности към театралния фестивал „Варненско
лято“ и в желанието на фестивалния ни екип да го превърнем в междуна
роден веднага открих зависимостта между постановъчната креативност
и пазарната цена на спектаклите, които бяха създадени извън българския
контекст. Значими силни постановки са гостували и преди политически
те промени в България, но това е ставало по линия на културния обмен
между страните от Съветския блок или по силата на двустранни културни
спогодби с останалите държави, което означава, че осигуряването на
огромните финансови разходи за подобни турнета е оставало встрани
от вниманието на театралните среди. Именно междудържавният об
мен е налагал разбирането за „представителност“ на канените чужди
спектакли по това време. В новите пазарни условия обаче мащабът и
качеството на представяната чужда продукция стават пряко зависими от
финансовите възможности на културния оператор, а идеята за нейната
„представителност“ отстъпва пред предпочитанията и вкуса на селек
ционера или куратора, пред съображенията с националния и локалния
социокултурен контекст. Но тук няма да говорим как театралният фести
вал във Варна се разви от национален в международен, нито как от него
се роди и инициативата Световен театър в София, а по-скоро искам да
обърна внимание на това, че креативният, високохудожествен театър,
в който режисьорът можеше да постигне невероятна сила и интензитет
на внушенията, образите и човешката енергия на сцената, постепенно
се осъзнаваше и в български условия като част от един глобален арт
пазар. Независимо какви артистични намерения афишираха самите
творци или културните оператори. Тенденция, която щеше все повече
да се задълбочава в бъдеще.
Първият европейски, макар и под френска егида на фестивала в Авиньон,
широкомащабен проект за показване на най-доброто от източноевро
пейската сцена пред западноевропейските зрители се случи в края на
90‑те години. Програмата ТЕОРЕМ целеше да представи най-интересните
имена от източноевропейския театър не само в Авиньон, но и на други
западноевропейски фестивали, създавайки условия за бъдещи кола
борации. В някакъв смисъл това бе и краят на културното разделение
между Западна и Източна Европа, макар и на ниво съвместна работа и
обмен на артисти и театрални продукции (защото дълбоките разломи в
културните нагласи, които оставиха годините между 1945 и 1990‑а между
двете части на Европа продължават и до днес). Така, наред с имената на
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Томас Остермайер, Саша Валц и Ромео Кастелучи, в програмата за Ави
ньон 1999 бе това на Теди Москов с „Майстора и Маргарита“, а „Черното
руно“ на ТР „Сфумато“ бе показано на Авиньон 2000 заедно със спек
такли на Пина Бауш, Ален Плател, Гжегош Яжина, Оскарас Коршуновас.
Трябва да посочим също, че около тази програма се родиха множество
нейни продължения, разклонения и други инициативи. В някакъв смисъл
ТЕОРЕМ бележеше завършването на процеса на вписването на всички
европейски театрални култури в една обща мозайка, тъй както някоя
изложба ознаменува приключването на определен творчески цикъл
при художника.
Тогава на международни конференции и дискусии чух първите подмята
ния, че това е капиталистическа експлоатация на творческата енергия от
Източна Европа с цел печалба. По правило те идваха от творци и културни
оператори, които бяха останали извън тази програма, но факт е, че ТЕО
РЕМ наистина наподобяваше хипермаркет, който предлагаше като стока
на глобалния арт пазар откритията на творците, извършили революциите
в театралния език след политическите промени в източноевропейските
общества. Към края на 90‑те тези нови политикономически критически
нагласи започнаха да навлизат в българската театрална среда. Спомням
си как на една от дискусиит е в рамките на МТФ „Варненско лято“ през
1997 г. Иван Станев – режисьорът, свързан с естетическите пробиви на
сцената през 80‑те и заминал да работи в Германия още преди проме
ните, заяви манифестно: „Цензурата на пазара е същата като идеоло
гическата цензура“. После се оказа, че това са думи на Хайнер Мюлер,
както и че самият Хайнер Мюлер, освен че е гениален драматург, е
бил и свързан с ЩАЗИ. Което не означава, че не е прав за цензурата на
пазара, с необходимото уточнение обаче, че пазарът предлага все пак
множество ниши, докато идеологическата опека – само една задължи
телна. Оттук идва тази усложненост и донякъде обърканост в мисленето
на източноевропейския човек (признавам – и у мен), която продължава
до днес – постоянното раздвоен
 ие между узнаването за неумолимостта
на пазарните механизми и за тайните, влачени от тоталитарното минало.
Разбира се, бях напълно наясно за лявата ориентация на голяма част от
интелектуалния и артистичния елит на Запад. В тези кръгове продължава
и до днес да съществува едно подразбиращо се левичарство, а и открито
(нео)марксическо идеологическо мислене сред творците и критиците;
нещо, което в минаващите за „прогресивни“ среди не се поставя под
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съмнение. Гледах на това донякъде снизходително, донякъде разбиращо,
защото си казвах: капитализмът е по-жизнената обществена система, но
тя създава и противоречия, които трябва да бъдат посочвани, а и всяка
несправедливост си струва да бъде разобличавана. Освен това подобни
марксически възгледи не са попречили Айзенщайн, Брехт или Стрелер
да бъдат велики творци, а Валтер Бенямин или Ролан Барт – проникно
вени теоретици и критици на изкуството. Никога не съм допускал обаче,
че критиката към капитализма в театралните практики в началото на 21.
век може да стигне до изпепеляваща омраза въобще към западната ци
вилизация, към Европа, а в последните години към Европейския съюз.
Че може да изобличаваш с такава ненавист социалното неравенство,
алчността към печалба или незачитането на правата на отделни групи,
а да останеш сляп за всички останали чудовищни престъпления, кои
то се вършат по света. Че за човешките нещастия е отговорна само и
единствено западната обществена система. Защо остават извън фокуса
на внимание противоречията, съществуващи в некапиталистическите
или незападните общества? Та те често са много по-травматични. Да не
говорим, че при подобна презумпц
 ия въобще се забравя за екзистен

„Илиада“ по Омир, реж. Й. Лоренци, Словенски национален театър / Градски
театър Любляна / Цанкарев дом – Любляна, 2015
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циалната човешка драма, за отговорността при избора на индивида,
за трагичния или комичния му сблъсък със съдбата?… Но подобен ан
тикапиталистически патос започна да определя голяма част от т. нар.
„ангажирана“ театрална продукция през първите две десетилетия от
новия век, своеобразна реминисценция на „театъра на бунта“ от 60‑те
и 70‑те години на миналия. При това силно толерирана от театралната
критика и експ
 ертните решения за разходването на публични средства
(и не толкова от публиката, дори напротив).
Ще спомена един от най-радикалните примери: спектакъл, който гледах
някъде в Централна Европа по фестивалните сцени през 2004 г. – „Исто
рията на Роналд, клоунът от Макдоналдс“ на интердисциплинарния
артист Родриго Гарсия, роден в Аржентина и работещ в Мадрид. Основ
ната цел на този спектакъл – да разобличи консуматорската стихия на
западното общество. Представете си огромна площадка като за концерт
пред 2–3000 зрители. Над нея са поставени мрежи, под тях са тримата
изпълнители, върху чиито глави се изсипват през цялото времетраене на
представлението невъобразими, индустриални количества от кока-кола,
мляко, захар, месо, сирена, всякакви продукти. Те тичат, търкалят се по
земята, виждаме телата им ту в еуфория, ту в конвулсии. Истинска вакха
налия, съпроводена с потлач (колективното унищожение на материални
блага в племенните култури), същевременно разпадаща се чудовищна
инсталация от стоки за потребление, най-вече храни и напитки, коит о
в края на представлението се смесват с урината и изпражненията на
тримата изпълнители. Не изпитах отвр
 ащение, каквато предполагам
е била целта на търсения via negativa катарзис, а само ожесточение
към буквалността на идеологическите послания, които разчитаха на
първосигналните реакции у зрителя – изумление от количеството хра
нителни продукти, воайорско любопитство към акта на разхищението
им, погнуса от човешките екскременти. Т.е. спектакълът работеше със
същите механизми за (идеологическо) съблазняване, както и всеки друг
пазарен продукт. При това той бе невъобразимо скъп за българските
стандарти – не само заради количеството консумативи и специфичната
сценична постройка, но и като артистични хонорари. Т.е. зад антикапита
листическия му патос прозираше железен капиталистически механизъм
за печалба на неговите създатели и разпростран
 ители, за който обаче
не бе политически коректно публично да се говори. Пак в този етичен
план продължавах в мислите си с въпроси към спектакъла – дали с ко
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личеството храна от всичките му представления не може да се изхранят
много бездомни хора, дали на Родриго Гарсия, ако бе човек, който жи
вее в общество на постоянен недоимък, би му хрумнало да го направи
по този начин и т. н.
Така или иначе, политически ангажираният театър от този тип, в някакъв
смисъл продължение и на агитпроп-културата на ранния комунизъм,
вече се беше наложил по световните сцени и шестваше триумфално по
международните фестивали. Тук е важно да посочим, че именно мре
жата от фестивали в Европа и по света дава шанс за устойчиво развитие
на този тип спектакли, защото те трудно издържат повече от няколко
премиерни представления в локалния си контекст. От първостепенна
важност за тяхното разпространение стават изборите на селекционе
рите, кураторите и критиците, които по идейно-естетически или чисто
пазарни съображения ги канят за участие.
В български условия този вид театър, базиран върху анархокомунисти
чески или марксистко-дидактични послания, не би могъл да бъде толкова
радикален – иронично, поради липса на пазар за подобни начинания.
Но резонансите на подобно радикално мислене за театъра отекват в ня
кои спектакли на по-младите творци. Отново парадокс – това се случва,
защото те обикновено са видели подобни образци някъде по сцените на
Запад, разбрали са, че това се толерира от критиката и публичните суб
сидии, и са решили да го предложат на своята (обикновено малобройна)
публика, разчитайки най-вече на чужди селекционери да ги забележат
и поканят на престижни фестивални форуми. Разбира се, не бива да се
изключва и тяхната лична пристрастност към този вид театрално мисле
не, което в повечето случаи е изградено от международни (обикновено
западни) авторитети и техните местни адепти, като в него поразително
отсъства всякаква критическа дистанция към чутите или прочетените
(по-рядко) идеологически парадигми.
Можем да обобщим, че през годините на новия век, особено видно
през второто му десетилетие, политическото послание, социалният ан
гажимент, „театърът на реалността“, „театърът на протеста“ започват да
изместват интереса към митопоетическите светове на една или друга
фикция, към „майсторство“ на драматурга, режисьора, сценографа, ак
тьора. Това е една от големите промени, които са настъпили в театъра,
който гледаме най-вече на международните европейски фестивали.
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Разбира се, зад тази фестивална реалност съществуват и нивата на
мейнстрийм театъра, който се предлага на редовия зрител по локалните
сцени, на театъра като ентъртейнмънт в многобройните му форми и т. н.
Тук задължително трябва да направим две уговорки. Не всеки полити
чески или социално ангажиран театър е едновременно разрушителен
и спекулативен като „Историята на Роналд, клоунът от Макдоналдс“.
Например авторският спектакъл „Орхидеи“ на италианския интердисцип
линарен артист Пипо Делбоно, който представихме на нашия фестивал
през 2015 г., съчетаваше по един великолепен и поетичен начин авторо
вата политическа позиция (лява!) и екзистенциалното му преживяване
на загубата от смъртта на неговата майка; субективното му усещане за
протичащия живот и неизбежната човешка смърт. И после, слава Богу
все още съществува театър, в който политическото присъства само на
абстрактн
 о ниво, като част от една цялостна философска парадигма, про
зираща зад показваното на сцената, а не като откровен идеологически
конструкт. Например словенският спектакъл по Омировата „Илиад
 а“ в
постановката на Йерней Лоренци, която предизвика истински фурор
сред зрителите ѝ при гостуването си в България (Варна и София) през
2016 г. Този спектакъл предлагаше образност, послания и усещания за
варварството на войната по един „майсторски“ начин, а това ще рече:
завладяващо актьорско присъствие, висок интензитет и силна експре
сивност в движенческите, речевите и певческите партитури, изобрета
телни сценографски решения, овладян постановъчен ритъм. „Илиада“ на
Лоренци пожъна награди и овации на други фестивали, но забележете,
предимно в Източна Европа; спектакълът така и не се превърна в хит на
големите театрални форуми на запад от Любляна.
Последната констатация проектира едно продължаващо колебание
в мен. Дали поколението в Западна Европа, попило духа на левите
движения, кулминирали в революционните протести през 1968 г., по
коление, което днес е във възрастовия диап
 азон между 65 и 75 години,
но което в самото начало на новия век е било между 45 и 55 години,
т.е. доминирало е и в някаква степен продължава да доминира дори и
сега културния живот в своите страни, дали тези нагласи не са същин
ската причина за преориентацията от „художествен театър“ към „театър
на реалността“ и „театър на протеста“? И от „абстрактен хуманизъм“ (в
който навремето у нас обвиняваха много западни творци) към „класов,
пролетарски хуманизъм“ (по Маркс и Ленин)? А дали точно тук не е
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разминаването със същото поколение, но живяло в Източна Европа и
също формирало своя ценностен мироглед спрямо 1968 г., само че около
съветската инвазия в Чехословакия и смазването на Пражката пролет (и
намразило покрай Ленин и Маркс)? Именно това поколение източно
европейци предаде и на следващото – хората между 18 и 33‑годишна
възраст към 1989 г., които изживяхме рухването на комунистическия ре
жим (ако приемем тезата на Х. Ортега-и-Гасет, че поколенията се сменят
през 15 години), тази „имунизация“ срещу комунистическата утопия и
нейните идейни вариации. Нагласи, които в годините на новия век бяха
приглушени и маргинализирани под натиска едновременно на бившите
стожери на тоталитарните режими в Източна Европа, превърнали се след
промените в крупни капиталисти, и на посланията, идващи от старите и
новите леви от Западна Европа.
Очертаните колебания в ценностните нагласи се проектират много пряко
върху оценките за добър и лош театър днес (ако си послужим за улесне
ние с най-простата оценъчна скала). Аз лично оставам при базисното ми
разбиране за „майсторство“ при изграждането на текста за театър или на
спектакъла – виртуозно владеене на изразните средства или откриване
на нова оригинална изразност. Едновременно с това ценя и проникнове
ния усет за миналото или актуалността, както и креативността във всеки
един аспект на сценичната творба. Т.е. настоявам, че все пак трябва да
става въпрос именно за „творба“, а не само за „позиция“, „критичен пог
лед“ или „ангажимент“, които съм склонен с охота да обсъждам извън
полето на театъра. Това, разбира се, е пак последица от нагласите на
моето поколение, което формираше през 80‑те години своит е базис
ни критерии за оценка, изхождайки от разбирането, че структурата на
творбата е по-важна от съдържанието, че най-важното е майсторството
или новаторството в играта с поетическия език – друга позиция тогава те
отпращаше автоматично в лагера на „бетонните глави“ на партийното
изкуство. Естествено, днес мога да видя и недостатъчността на подоб
на гледна точка – „изкуство за изкуството“ (да го кажем най-просто) е
модернистка утопия; ясно е, че съществува много по-широка мрежа от
връзки и обусловености между художественото произведение и реал
ността, които са обект за легитимен и креативен интерес както за самото
изкуство, така и за неговите критически рефлексии. Но тази „стерилност“
на първоначалните ми оценностявания в полето на театъра, колкото и
наивни да ми изглеждат сега, ми позволява днес с лекота да видя други
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„Сънят на Андерсен“ – авторски спектакъл на Е. Барба, Один театър – Холстебро,
2004

„бетонни глави“ на концептуалното изкуство, които свеждат всичко до
идеологически конструираните тези или внушения. Убеден съм, че те
трябва да бъдат деконструирани и демитологизирани при всеки удобен
случай, защото в света има днес нова ситуация, различна от тази след
падането на Берлинската стена и достатъчно тревожна, за да останем
само при естетическите си пристрастия.
КАКВО СЕ СЛУЧВА В МОМЕНТА?
УЛАВЯТ ЛИ СЕ ДНЕС НОВИ НАГЛАСИ?
Не е необходимо да избр
 ояваме всички тревожни събития, които се слу
чиха през последните години вследствие от нов вид войни, тероризъм,
империализъм и които доведоха до загуба на ценностните ориентации.
Достатъчно е да посочим, че във всички общества днес страховете, тре
вогите, резигнацията и депресиит е от реалността са на критичния си
праг. Какво е мястото на театъра в тази нерадостна картина?
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Макар че театралните практики се разполагат в много широк диапазон –
от клубната (суб)култура до глобалния арт-маркет, театърът е бил винаги
мислим като личен и групов изказ, част от свободата на (артистично)
изразяване. Естествено, винаги трябва да имаме предвид и съществу
ващите инерции. Театърът, който наричаме „традиционен“ за средата, в
която се прави, или театърът, който иска да забавлява на всяка цена, не
може просто да бъде игнориран. Той продължава съществуването си в
познатите му форми и стратегии, независимо от настъпилите промени
в света. Но театърът, който търси, театърът, който иска да бъде в крач
ка със своето време – именно този театър е призван да улови пулса на
новата ситуация в света.
Днес философската, а и политическата проникновеност е да видиш
архетипните болки и надежди, ситуации и конфликти в отделните
лични истории. Да сглобиш един или друг пъзел от различията меж
ду хората и социалните групи, без да игнорираш или да подценяваш
тяхната идентичност. Но не воден от определена стратегия на интер
претация на някой голям разказ – националистически, идеологически,
дори естетически и пр., който постоянно да доказваш от сцената, а да
го направиш без преднамереност, с респект към всяка индивидуална
съдба или групова участ. С други думи – да изхождаш от ценностите
на един нов хуманизъм без авторитарните и унифициращи стратегии
на просветителската модерност, но и без разрушителния разпад на
постмодерната утопия за свят от разбягващи се паралелни реалности
на различни идентичности.
Дали мога да посоча театрални примери за този нов хуманизъм?
Разбира се, че мога. Ето само два: пиесата на Том Стопард „Аркадия“ от
1993 г., проектираща паралелни исторически времена на романтизма
и постмодерната епоха, изсл
 едваща сложната и труднопроменяща се
човешка природа; авторският спектакъл на Еуженио Барба „Сънят на
Андерсен“ от 2004 г., в който се смесват индивидуални и колективни
истории, стари и нови митове, документални и легендарни разкази, за
да се свържат по един неочакван начин, разкриващ актуални истини
за хората и света пред учудения поглед на зрителя. Но да речем, че
това са примери преди обрата, причинен от новия концептуализъм в
началото на века, а и Том Стопард, и Еуженио Барба са вече театрални
динозаври. Но мога да посоча и най-актуални примери. Един от тях по
казваме в рамките на тазгодишното издание на нашия фестивал – „Три
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сестри“ от Чехов, постановка на Тимофей Кулябин на театъра в Ново
сибирск. Актьорите използват жестомимичния език на глухонемите и
това е направено не просто от социален сантимент, а защото преекс
понираната експресивност на актьорската игра подчертава бездните
на мълчанието в Чеховата драма. Същевременно това е и спектакъл,
въздействащ по неповторим начин и на специфична група зрители –
хората, намиращи се в подобно неравностойно положение. И друг
пример, който гледах тази есен: „Госпожица Юлия“ по Стриндберг с
режисьор Кейти Мичъл, продукция на Шаубюне – Берлин. Емблема
тичната модерна драма за сблъсъка на табутата на съзнанието с под
съзнателните нагони бе представена с Бергманова кинематографична
дълбочина през гледната точка на слугинята Кристин, която трябва да
понесе цялата социална и екзистенциална несправедливост на света.
Останах дълбоко развълнуван и съпричастен на нейната житейска ситу
ация, въпреки че не притежавам нито женската ѝ чувствителност, нито
познавам от собствен опит репресият а на патерналистичната йерархия
върху начина ѝ на мислене.
А театралната критика – какво е нейното призвание в актуалната ситу
ация? Следвайки доброто старо правило, че произведението на изкуст
вото трябва да бъде съдено по неговите собствени правила, мисля, че е
наложително критическите рефлексии да влязат в открит дебат с позици
ята, с гледната точка на създателите на текстове и представления, с това,
което в миналото наричахме с клишето „мироглед“ на твореца, а и на
критика. Това беше задължително изискване за нормативната естетика
и ни беше досадило преди 1989 г., но е дошло време да разсъждаваме
без всякакви предразсъдъци днес и в тази посока. Но важното е да не си
служим с предварително готови идеологически тези, с детерминирани
представи за „прогресивните сили, движещи историят а“, а да можем да
уловим истински драматичното в нашето живеене, трагичното в ежед
невието, както го беше нарекъл Метерлинк.
Би могло да се възрази, че във всяко изкуство и във всяка критика ви
наги има някаква идеология; въпросът се свежда до това каква е тя.
Такава бе например позицията на Р. Барт – той можеше да види как
идеологията функцион
 ира и в най-дребния детайл. Барт виждаше, да
кажем, тавтологият а като част от десния мит: „Тавтологият а е литера
турен похват, който се състои в определяне на едно нещо със същото
нещо (Театърът е театър)… Тавтологият а създава един мъртъв свят,
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„Госпожица Юлия“ по Стриндберг, адаптация: Кейти Мичъл, реж. Кейти Мичъл
и Л. Уорнър, Шаубюне – Берлин, 2010

един неподвижен свят“3. Признавам, че такъв тип деконструкция е ра
ботещ критически инструментариум (особено в ръцете на ерудит като
Барт) и аз всъщност призовавам той да бъде прилаган докрай – не само
към езика (в случая – театралния) и към т. нар. „послания“ на текста или
спектакъла, но и към самото пазарно функциониране на „произведе
нието“ в обществената среда, кой и как осигурява ресурси за неговото
съществуване, каква печалба се генерира от неговите продажби и как
се разпределя тя. Тогава би се видяло например, че в тази циркулация
на ценности и цени не съществуват чисти положения, че понякога едни
и същи финансови източници подкрепят, включително чрез изкуство
то, крайнолевите и крайнодесните идеологии в преследването на свои
(гео)политически стратегии, че нерядко зад привидно идеалните цели
стоят чисто материални интереси, че дори това, което наричаме „идео
логия“, „политически ангажимент“, „социална позиция“ често бива само
симулация с цел маркетингов успех и т. н.
3

Барт, Р. Съвременният мит. – Във: Въображението на знака. Есета. София:
Народна култура, 1991, 87. Превод от: Mythologies. Paris: Ed. du Seuil, 1957.
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Но трябва да имаме предвид и постмодерните поуки, както би се изра
зил Лиотар. Барт не можеше да види например в своя идеал Брехт това,
което бе напълно ясно за Лиотар: „Марксизмът на Брехт = епос, присаден
към критика. След един век на интернацион
 али и след половин век на
социал
 истически държави трябва да кажем: присадката не хвана и не
само като драматургия и сценография, но и като световна политика“4.
Може би трябва да следваме подобен непредубеден критически реф
лекс към всичко, което виждаме и в днешния театър, за да разберем как
той наистина се променя пред очите ни или продължава безкритично
да тъпче в клишета, които ни завещаха 19. и 20. век.
И последно – все пак продължавам да вярвам, че интуициите за битие,
които ни дава изкуството, са по-важни от позициите в живота, коит о то
ни подсказва.

4

Лиотар, Ж.-Ф. Зъбът, дланта. – Homo Ludens, 2002/4–5, 157–163. (Превод
от френски от: Lyotard, J. F. La dent, la paume. In: Des dispositifs pulsionnels.
Christian Bourgois Editeur, 1980, 89–98.)
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АСЕН ТЕРЗ ИЕВ
Всички театрални фестивали си приличат по това, че създават наситено
време-пространство от събития. В сгъстен и сравнително кратък период
се случват много неща, които стимулират нагласа за гледане, различна
от обичайната. Фестивалната програма създава някаква форма на изк
лючителност, тъй като самият факт на селекцията предполага наличието
на подбор, оправдан по силата на споделени критерии или консенсуси.
Обикновено фестивалът или предлага представления „за първи път“ в це
лия нюанс от значения на този израз (премиера, за първи път в страната
или града, за първи път на местния език и т. н.), или фестивалният афиш
бива сглобен като извадка избрани моменти от сезонния афиш, т.е. случи
лото се в театралния сезон бива филтрирано през ситото на фестивалната
програма, която се аргументира през различни избори – най-доброто,
най-иновативното, най-популярното и т. н. В това отношение междуна
родният театрален фестивал „Варненско лято“ не е изключение и ми
се струва най-уместно разсъжденията върху темата на дискусията „Как
се променя театърът днес?“ (въпрос, поставен лаконично и просто, но
подтикващ към безкрайно много посоки в търсене на отговор) да бъдат
разгърнати в контекста, който самият фестивал очертава. Най-малкото
защото контекстът е онова, което предопределя формулировката на
въпроса и валидността на възможните отговори. С други думи, въпро
сът „Как се променя театърът днес?“ би имал съвсем друг смисъл, ако
беше поставен в рамките на театрален фестивал в Берлин например.
И ако сме съгласни, че не е без значение къде е поставен един въпрос,
то не по-малка тежест има и обстоятелството кой отговаря. Тук ще стес
ня още повече фокуса с уговорката, че не само ще търся отговорите на
въпроса „Как се променя театърът днес?“ през контекста на „Варненско
лято“, но и като подчертая, че моите отговори ще бъдат неминуемо пре
допределени както от професионалната ми свързаност с фестивала (като
работещ повече от десет години за курирането на неговата българска и
международна програма), но и от позицията на театровед, чиито възг
леди за театър са в значителна степен формирани на базата на видяно
то в афишите на международни и български фестивали. Фестивалните
програми, както вече споменах, представляват своеобразен филтър и
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те не дават обективната картина на театралния живот в дадена среда,
защото по презумпц
 ия селектират и изключват. В същото време те са
вярно отражение на идеалния образ на театъра, на най-високите пости
жения и стремежи, които той в определен контекст може да си постави.
Нескритата амбиция на международния театрален фестивал „Варнен
ско лято“ е да създава връзки между съвременния български театър и
световния, а стандартната форма за това е в представянето на чужди
представления. Поставени в рамките на един и същ афиш, спектак
лите неизбежно влизат в диал
 ог един с друг, започват взаимно да се
съпоставят. За външн
 ия поглед се получава любопитна картина, която
открива сходства и различия. Вглеждайки се в картината на програмата
на „Варненско лято“ 2018, забелязвам нещо, което ми се струва, че може
да се обвърже с възможен отговор на въпроса, поставен за дискусия.
За да се говори за него, е необходимо да се намерят точните думи – ще
се опитам да ги потърся.
Безспорно една от големите тенденции не само в театъра, но и в соци
алния живот като цяло е скоростното развитие на новите технологии и

Прожекция на Национален театър – Лондон на живо в зала „Европа“,
ФКЦ – Варна в рамките на МТФ „Варненско лято“
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медиите. Те са навсякъде, превърнали са се в естествена част от бита,
без която бихме били изгубени. Зависимостта ни от технологиите и ме
диите е толкова голяма, че наред с неоспоримите предимства, които
носят, те често стават повод за нови и нови фрустрации – вече е почти
невъзможно да си представим свят без интернет (макар и последното
да е все още реалност в по-бедните и изолирани части на света), също
както отдавна не можем да си представим свят без електричество. В те
атъра безпокойствата от технологиите и медиите се усещат по по-спе
цифичен начин, защото често изглежда така, сякаш те унищожават или
подменят онова, което се приема за прерогатив или същностен белег
на театъра – живото присъствие. Въпреки това съвременното театрал
но представление не може без тях и това не е мнение, а неоспорим
факт. Театралната практика го демонстрира ежедневно – трудно може
да се попадне на съвременно представление, което да не използва
някое от следните неща: музика на запис, компютърно програмира
но осветление, микрофони, екрани и видеоизображения. В театъра
все по-често навлиза и практиката на сателитни излъчвания и онлайн
стрийминг в реално време, която още повече засилва тенденцията
към виртуализиране на театралното преживяване. Ако перифразираме
Арто, днес театралното представление съществува едновременно със
свои виртуални двойници, каквито самият той (Арто) не е можел да си
представи. Особеното на тези нови двойници е, че статутът им спря
мо първообраза, в случай че приемем да наречем живото театрално
събитие „първообраз“, е все по-независим и все по-равностоен. Като
доказателство за това можем да посочим безспорния международен
успех и продължителен живот на живите излъчвания и повторения на
запис на спектаклите на Националния театър в Лондон от програмата
„NT Live“ („Национален театър – Лондон на живо“). В програмата на
„Варненско лято“ тази година имахме възможност да видим велико
лепната лондонска продукция върху пиесата на Ибсен „Хеда Габлер“
под режисурата на Иво ван Хове. Качествено и професионално заснет
на живо с много камери и излъчен във висока резолюция, медийният
образ не създава усещането за заместител или мъртв о копие на пред
ставлението. Напротив, той самият сякаш запазва характера на пред
ставление, създадено в реално време от перформациите на медията
с нейните технологии и инструменти: игра с плановете и ракурсите,
амплифициран звук, неочаквани и невъзможни за един театрален
зрител в залата гледни точки.
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В своите изследвания на медийното и живото Филип Аусландер беше
демонстрирал прекрасно, че тези две понятия са безспорно валидни за
съвременния театър, но и че е старомодно, неадекватно и погрешно да
бъдат мислени единствено в йерархия или опозиция1, като подчинени
или противопоставени. Развитието и усъвършенстването на медийните
възможности за възпроизводство не застрашава театралното събитие,
а го тласка към ново ниво на осъзнатост. Както Аусландер находчиво
беше отбелязал, преди да може да бъде фотографирано или заснето,
едно представление не се е считало за „живо“ – или по-точно неговата
„живост“ е била толкова самоподразбираща се, че не си струвало да ѝ
се обръща специално внимание. Появата на записаните представления
води до преоценка и преосмисляне на стойността на „живите“. За съвре
менния театър това не е нов процес. Той продължава повече от столетие
и исторически неговото начало може да се потърси с постепенното навли
зане на киното от началото на 20. век. Чрез него в театъра се случва нещо
ново, което се отнася до протичането на театралното представление и
до преосмисляне на времето. Днес аудио-визуалните технологии са на
такъв етап от развитието си, че са способни да запечатват спектакъла
под формата на запис или да го възпроизвеждат и мултиплицират чрез
сателитно излъчване на живо или стрийминг в онлайн среда. Получава
се така, че вече не само образът на театралния спектакъл може да бъде
виртуализиран, може да се виртуализира и неговото реално протича
що време. Сякаш вече единственото, което в театъра не се поддава на
възпроизводство и копиране, е сетивното преживяване на присъствие
то тук-и-сега, на усещането за материалност или тяло на театралното
събитие. Но може би дори и това ще се промени скоро или поне натам
сочат експериментите в областта на добавената реалност.
Развитието на технологиите е процес, който не само не може да бъде
спрян, но е и вредно да се опитва, защото това би означавало поставяне
на блокаж, който да доведе до закърняване или задръстване. Като всяка
форма на растеж, и този процес има своите външни и вътрешни прояв
ления. Външните се отнасят до разгръщането на формите, вътрешните – до
задълбочаване на съзнанието. По отношение на театъра външните про
явления са все по-ясно видими и част от тях вече споменах – все повече
1

Вж. Аусландер, Ф. Онтология срещу история: разликите между живото и ме
дийното. – Homo Ludens, 2005/11, 80–88. Превод от: Auslander, Philip. Liveness.
Performance in a Mediatized Culture. Routledge, 1999.
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„умни“ технологии и нови медии в представленията, филмиране на живо,
стрийминг и т. н. Важното сега е, хипнотизирани и очаровани от разно
образните приложения на технологиите в театъра, да не пропуснем да
забележим какво се случва навътре със самия театър в дълбочина.

© Фотограф Илиян Ружин

Сгъстеността на фикцион
 алното време и непрекъснатостта на реално
протичащото време са градивни и жизненоважни съставки на театрално
то преживяване. Нещо повече – те са толкова дълбоко вписани в него, че
или се регистрират подсъзнателно, или въобще не се забелязват. Способ
ността на новите технологии да възпроизвеждат и променят времето е
като вирус, попаднал в театралния организъм: от една страна, той атакува
организма направо във фундамента, ядрото, но от друга – мобилизира
неговите защитни механизми и прегради. Така новите технологии при
тежават и оздравителен ефект – те принуждават театъра да осъзнае
времето и отново да си го присвои. Как го прави? Като кара зрителя да
усеща времето сега, като събужда сетивата му за живия момент, защо
то живият момент е единственият „портал“, през който времето може
да бъде преживяно и сетивно. В бъдещето и миналото времето е само
мисловна проекция. Желанието на театралното представление да улови

Публиката на Световен театър в София 2018 снима инсталацията
на представлението „Хаканаи“
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настоящия момент, като умишлено помогне на зрителското внимание да
се съсредоточи върху случващото се, намирам за изпъкващ и интересен
нюанс в промените на театъра днес. Действително, това желание не е
ново и фиксирането върху живото тук-и-сега на театралното събитие е
отличителна черта на много от опитите в авангарда и неоавангарда, осо
бено в сферите на антр
 опологичния театър и пърформанса. Различното в
неговите проявления днес може да се открие в две перспективи. Първа
та е перспективата на театралния контекст и фактът, че в съвременния
театър напреженията и опозициите между авангардн
 о и традиционно
са в голяма степен преживени и балансирани. Днес най-често гледаме
представления, в коит о свободно се ползват и смесват както традици
онни, така и авангардн
 и театрални техники и средства. Животът в насто
ящето на представлението отдавна не е специал
 ен интерес единствено
за експериментаторите с театралния език – той е еднакво валиден и
за психологическия театър, и за пърформанса. Втората перспектива е
извънтеатралната; онази, в която усещаме и мислим границите между
театрално и нетеатрално (или, ако желаете, между театрално и различ
но). В нея се натъкваме и на проблема за новите технологии и медиит е
като нещо едновременно външно и вътрешно за театъра; с опитите на
театъра да ги ползв а свободно, без да се изгубва или претопява в тях.
Ще приведа два примера от програмата на „Варненско лято“ 2018 и пър
вият ще е с въздействащия и много нашумял спектакъл (представян на
престижни сцени и форуми в Париж, Тулуза, Москва, Виена, Сибиу, Атина)
на младия руски режисьор Тимофей Кулябин по „Три сестри“ на Чехов в
Новосибирския театър „Красний факел“. Във фестивалната програма той
присъстваше, тъй да се каже, виртуално – като прожекция на неговия фил
миран вариант, заснет на живо пред публика. Благодарение на разпрост
ранителската платформа за стрийминг и прожекции на руски театрални
спектакли „Stage Russia“ (www.stagerussia.com) този иначе нелек поради
техническите си особености спектакъл успява да стигне до публиката в
САЩ и Обединеното кралство. Така беше видян и в България, но и в този
вид се превърна в едно от главните фестивални събития2.
2

Фондация „Виа Фест“ представи в България „Три сестри“ общо 4 пъти: 2 пъти
в рамките на МТФ „Варненско лято“ 2018 и 2 пъти в рамките на платформата
„Световен театър в София“. Четвъртата прожекция е планирана допълнител
но, заради големия интерес от страна на зрителите и театралните професи
оналисти. Много съвременни български театрали като режисьорите Явор
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И друг път при гледане на постановки, излъчвани на живо или запис, на
кино или от компютър, съм се питал какво всъщност извън перфектната
техническа реал
 изация (професионалното заснемане с няколко камери,
високото качество на картината и звука и др.) съхранява специфично
театралната страна на преживяването или какво е онова, което не поз
волява на аудио-визуалния образ да замести докрай театралното пред
ставление и не накърнява неговата аура (ако използв ам понятието на
Бенямин). Казано по-просто – кога гледането на образ/филм се усеща
като гледане на представление? С „Три сестри“ на театъра в Новосибирск
ми се струва, че получих възможен отговор и изненадващото е, че той
не зависи толкова от самите технологии, колкото от характера на самото
представление. Дори под формата на двуизмерно изображение едно
представление може да остане плътно и наситено театрално преживя
ванене само когато е качествено заснето и излъчено, но и когато самото
то вече е поставило достатъчно силен акцент върху онова, което е теат
рално, живо и протичащо в него. Да се видят „Три сестри“ на Тимофей
Кулябин на кино не се усещаше като гледане на филм, а като гледане на
театър по простата причина, че самото представление е твърде добър
театър, в който специфично театралните изразни средства са толкова
устойчиви, че запазват силата и въздействието си дори при радикална
промяна на материалната среда. „Три сестри“ на Тимофей Кулябин оста
ва не по-малко представление дори когато при преноса от сцената към
екрана в някакъв смисъл изгубва тялото си3. Вероятно това твърдение

3

Гърдев, Стайко Мурджев, Йордан Славейков, Боян Иванов и др. публикуваха
своите положителни впечатления от представлението. В много статии за „Вар
ненско лято“ и „Световен театър в София“ излъчването на постановката „Три
сестри“ е посочено като фестивално събитие – например публикациите на
Венета Дойчева (сп. Култура, бр. 1/2018), Николина Делева (https://liternet.
bg/publish31/nikolina-deleva/tri-sestri.htm/, Анелия Янева (http://kultura.bg/
web/световен-театър-в-софия‑2018/).
Тук е редно да отбележа, че не съм имал удоволствието да гледам спек
такъла на живо, така че по-скоро излагам хипотеза, в която силно вярвам
заради въздействието не само на това представление, но и на много други,
достигнали до мен по този начин. От дългогодишния си опит на театровед
и театрален зрител също съм убеден, че в съвременния свят записването и
възпроизвеждането на спектакли има както практически (улеснява гледането,
осигурява достъпност за недостъпни неща), така и естетически смисъл (нито
замества, нито накърнява художествения статут на живото представление,
напротив – предизвиква неговото ново и по-дълбоко осъзнаване).
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звучи абстрактно, но всъщност имам предвид нещо съвсем конкретно
и сетивно; то касае театралния език и избора на средства.
Онова, което най-силно ме порази в тази поредна осъвременена версия
върху класическата Чехова драма беше не толкова безспорно оригинал
ната режисьорска интерпретация, издържана с блестящ професиона
лизъм и отдаденост от актьорите (Тимофей Кулябин избира да разкаже
„Три сестри“ на жестомимичния език на глухонемите), колкото нейното
разгръщане във времето на представлението. Още веднъж се затвърди
убеждението ми, че концептуал
 измът никога не се е чувствал добре в
театъра тъкмо заради проблема с времето – в театъра едно оригинално
концептуално решение трябва да може да издържи не само на втвърдя
ването си в материя, но и на цялото протичане на времето в представ
лението, иначе просто не работи. Една концепция в театъра, освен че
трябва да може да се материал
 изира сполучливо, трябва да може и да
трае няколко часа.
Протичането на времето е любим лайтмотив в произведенията на Чехов.
Понякога авторът играе с него, както в добре известния пример с „Чай
ка“, където е важно зрителят/читателят да разбере, че между трето и
четвърто действие минават две години. Друг път времето се превръща в
паралелна психологическа реалност за персонажите, коят о те преживя
ват през меланхолията. Те или потъват в упоителни спомени от миналото,
или мечтаят за някакво по-красиво бъдеще. Откриват истински образ
на себе си само назад или напред във времето, но никога в настояще
то, което започва да придобива все по-неприятни и враждебни черти.
В „Три сестри“ колкото повече Олга, Маша и Ирина се унасят в спомени за
щастливото детство или копнеят по Москва, толкова повече всичко непос
редствено около тях сякаш загрубява и се озъбва. В дома на Прозорови
близостта на хората започва да дразни, разговорите да отегчават, шегите
да се банализират. Досадата и скуката проникват толкова дълбоко, че
се превръщат в единствено възможна и болезнена реалност, която не
може да бъде победена нито чрез забавления, нито чрез работа, нито
чрез бягство. Духовитите разговори, тайните любовни афери, алкохолът
или хазартът не помагат. След всеки кратък миг на радост или удовол
ствие действителността сякаш се завръща още по-грозна и непоносима
отпреди било под формата на внезапно избухнал пожар в селото или
на простоватата съпруга на брата Андр
 ей, която става все по-арогант
на и окупира все повече територии в къщата. Чехов сякаш е познавал
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издълбоко сложната и подривна природа на илюзиите и желателното
мислене, разбирал е как в отказа си да приеме реалността такава, как
вато е, човек сам написва личната си трагедия. Реалността и нейното
осъзнаване са неделими и се определят взаимно. Когато осъзнаването
се случва негативно, единствено под формата на отрицание (както при
сестрите – далеч от всичко грозно: „В Москва! В Москва! В Москва!“),
реалността също става негативна. Това е парадоксално изразено през
образа тъкмо на най-позитивната и сърдечна от трите сестри – Ирина,
която в известен смисъл неволно става убиец на Тузенбах просто защото
не може да го приеме такъв, какъвто е, и да го обикне4. На думи тя изби
ра да се омъжи за него, дори вярва истински в решението си. Дълбоко в
сърцето ѝ обаче остава отрицанието. Тузенбах го долавя подсъзнателно
и това го прави още по-слаб, сляп и нещастен. Дуелът със Сольоний и
смъртта му изваждат истината наяве такава, каквато е – неприемане и
отсъствие на любов.
Разбира се, това е само един от възможните начини да се прочете Че
ховата драма, но ми се струва, че той надделява в тази необикновена и
безмълвн
 а версия на Тимофей Кулябин. Тя изважда на преден план ост
рия контраст между реалността и илюзиите още в силно въздействащата
си начална сцена. В дома на Прозорови се приготвят за именния ден на
Ирина и за кратко се чува единствено глухият битов шум от суетенето на
обитателите напред-назад – прошумоляване на дрехи, потракване на
обувки, подрънкване на чинии и прибори. Ирина къдри косите си с ма
ша и включва високо вдигнатия, сякаш пристигнал с машина на времето
телевизор, от който светват, уголемени в едър план, електриковосини и
тъжни очи на Майли Сайръс в популярното ѝ видео към парчето „Wrecking Ball“. Музиката зазвучава и всички са като хипнотизирани, суетенето
замира. Сцената дава израз на копнежа по далечното, но в нея се случва
и още нещо. Сливат се времената – бавното Чехово време, отмервано
от тиктакащия стенен часовник, забързаният пулс на двайсет и първо
то столетие с проблясващите и изчезващи образи на видеоклиповете,
и споделеното време тук-и-сега, което зрители, актьори и персонажи
преживяват заедно, докато трае песента и всички слушат.
4

Тук искам да изкажа благодарност на Камелия Николова, която, споделяйки в
разговор впечатленията си от спектакъла, беше забелязала точно това: „Тази
постановка ми помогна да осъзная по-дълбоко образа на Ирина. Всъщност
тя убива Тузенбах“.
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Снимка: Stage Russia

Специфично театралното време е винаги споделено между персонажите,
изпълнителите и гледащите. То е налице във всяко представление, без
значение от типа театър, и е толкова самоподразбиращо се, че трудно
го забелязваме, също както трудно забелязваме кога дишаме. Онова,
което постановката на Кулябин прави, е да ни принуди да го забележим
дори със самия факт, че спектакълът продължава близо четири часа, ко
ито съвсем не минават, както често се казва за добрите представления,
„неусетно“ или „незабелязано“. Използвах кавички, за да подчертая ус
ловността на клишетата и нуждата да се внимава при тяхната употреба,
защото един спектакъл не става задължително скучен, когато минутите
и часовете в него натежат. Понякога, и това зависи най-вече от изразните
средства и театралния език, се случва точно обратното – вместо да се
разсейва или раздразва, вниманието се интензифицира и задълбочава.
Това е и основната причина, поради която използвах за пример спекта
къла на Новосибирския театър – за да акцентирам именно върху тази
особеност на съвременния театър, коят о намирам за по-универсална
и откриваща пред него възможност да се свързв а ефективно със своя
зрител и дори да може да го прави и през посредничеството на медиите

„Три сестри“ – А. П. Чехов, реж. Т. Кулябин, Театър „Красний факел“ –
Новосибирск, 2015/16
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и екрана. Забелязаното време е не само осъзнато време, то е и ангажи
ращо, живо време, което прави контакта и общуването истински.
Съвременните театрални стратегии за осъзнаване на протичащото време
са най-разнообразни. Те прекосяват и варират в различните сценични
жанрове. За една макар и необичайна като решение, но все пак тради
ционна постановка, родеещ
 а се с похватите на психологическия театър,
като „Три сестри“ на Новосибирския театър времето нахлува през де
тайлите: предметите, действият а и жестовете носят аромата и рисунъка
на различни епохи, събрани заедно в настоящето на представлението.
Една от най-запомнящите се сцени е вдъхновена от уголемен, сякаш
под лупа, детайл от пиесата, който в повечето театрални постановки
обикновено минава набързо. В първо действие Ирина получава един
пумпал, за който се казва, че свири много хубаво. В постановката на Ку
лябин тази случка, типична за празник, в който се подаряват подаръци,
се превръща в сюрреалистична и бавна картина на напрегнато слушане:
насядали около масата за обед, гостите отпускат глави върху чиниите
и приборите, сякаш повалени от силна дрямка, и слушат пумпала. Не е
монотонният звън на пумпала онова, което приковава вниманието,
колкото тишината, която той посочва. За няколко минути сякаш неочак
вано бива повдигната завеса и нахлува нещо, което изглежда истинско
и неизбежно и което само временно може да бъде прикрито с приказки
и суетене. Цялата сцена е неочаквана и парадоксална, тя може да бъде
тълкувана различно според нагласите (през сюжета, през режисьорското
решение), но силата ѝ е в това, че свързва фикционалното и реалното.
Всички попадат едновременно в общо време, в дълга пауза, в коят о ос
новното действие резонира като ехо: Чеховите герои слушат, актьорите
слушат, зрителите слушат.
Нещо подобно е налице и в още едно събитие от афиша на тазгодишното
издание на „Варненско лято“, което жанрово се разполага на противо
положния полюс – някъде между пърформанса и инсталацията. „Pure/
ReaImagination“ на Християн Бакалов също съдържа много театрални
елементи в себе си, също ползва нови технологии, но по различен начин
кара своя зрител да осъзнае протичането на времето – като умишлено
го забавя и превежда в много интензивен поток от дискретни, сетивни
преживявания. От публиката на „Pure/ReaImagination“ се очаква да бъде
активна и пасивна едновременно. Активна, защото за разлика от тради
ционния театър тук тя не може просто да стои на едно място и да гледа,
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напротив – трябва да се движи, да откликва. Пасивна, защото реакциите
ѝ са сведени до пълно подчинение и отдаване – зрителят трябва да се
остави доброволно първо да бъде воден от дете, което ще го накара да
направи странни неща (като това да си сложи шапка с висящи цветни лет
ни и да тръгне с нея по улиците на Варна), а след това трябва да разреши
сетивата му да бъдат максимално изолирани (слушалки с глас и музика
за ушите, цветна лента за очите) и в това полусляпо, полуглухо състояние
да следва инструкциите на гласа в слушалките и да се отдаде напълно в
ръцете на непознати, които ще го докосват, манипулират и насочват как
да се движи. Говоря за „публика“, но в тази „имерсивна инсталация“ (по
определението на нейните автори, от английското immerse – „потапям
се“) границата между „актьор“ и „зрител“ се размива, ала все пак оста
ва ясно кой е играещият и кой гледащият (макар и със забулени очи).
Запазването именно на тази граница в нейната възможно най-флуидна
форма разкрива театралността, заложена в „Pure/ReaImagination“, и вече
е без толкова голямо значение с кое определение ще предпочетем да
го етикетираме (пърформанс, инсталация или представление), стига да
отчетем силното присъствие на театрални стратегии в него.
Те са заложени в изразните средства: в простотата на материалите, в
играта с двойствеността и представянето на едно нещо едновременно
като самото себе си, но и като знак за друго. Говорейки за своята ра
бота върху цялата трилогия „Еternia“, от която „Pure/ReaImagination“ e
само част, Християн Бакалов често се позовава на философият а на Барух
Спиноза с неговия призив към откриването на вечността в протичащия
живот. В интервю за сп. „Егоист“ той споделя пред Мартина Стефанова:
„Започнах напълно вдъхновен. Исках тази моя страст към Спиноза и то
ва, което той е дал на човечеството, по някакъв начин да пречупя през
себе си и да дам своя принос… Там присъства тази невероятна истина, че
няма безсмъртие, има вечност, а вечността е животът, който ние живе
ем всеки момент тук и сега. Този живот ни е даден, за да усетим, че сме
част от тази вечност“5. А нещото, което лично за мен е вдъхновяващо, е
не толкова съдържанието и смисълът на това вярване, колкото начинът,
по който Бакалов избира да го изрази и сподели в работата си. Той в из
вестен смисъл е учудващо и неоч аквано театрален. Настоящият момент
като вход към вечността е лайтмотив, чието проследяване връща много
5

http://egoist.bg/hristiyan-bakalov-vechnostta-e-zhivotat-kojto-zhiveem-tuk-sega/
(последно посетен 10.10.2018).
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„Pure/ReaImagination“ – идея и реализация: Хр. Бакалов,
МТФ „Варненско лято“ 2018

назад в историята – при будизма, при суфизма, при мистицизма, при ня
кои еретични разклонения на християнството. Преоткрит от свободния
дух на 60‑те и хипи движението, днес той се радва на подновена попу
лярност благодарение на ню ейдж вълната с всичките ѝ проявления като
философска нагласа (Алън Уотс, Екхарт Толе) или практически правила
за живеене (лайфстайл). По-горе бях споменал и че настоящият момент,
тук-и-сега е лайтмотив и за съвременния театър, особено в неговите
неоа вангардни проявления, тръгващи от Арто, през Гротовски, Брук,
Барба и техните последователи. Преоткриването на живота в настоя
щето е и форма на защитен механизъм – за театъра като живо изкуство
то е начин за отстояване на автономна територия, коят о все повече се
свива от разрастването на медиите. Твърде често обаче това вкопчване в
настоящето е тласкало театъра да се обръща враждебно към неща, които
са били схващани като типично театрални само и само за да може да се
разграничава от другите изкуства и от всепоглъщащите нови медии: не
желае повече да подражава на живота и приключва с правдоподобието,
не желае повече да разказва и приключва с наратива, не желае повече
да се семиотизира и приключва със символиката, посланията и твърди
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те значения. Постепенно сваля от себе си много неща, като излезли от
мода дрехи – пиесата със сюжет, изобразителната сценография, персо
нажите и играенето на роли. Самоог олва се до онова, което започва да
схваща като най-същественото – протичащия живот тук-и-сега – и се
превръща в хепънинг, в пърформанс, в театър на средата, в променада,
в акция и т. н., все форми, коит о отричат всякакво театралничене. „Pure/
ReaImagination“ се родее донякъде с тази антитеатралност, но съхранява
и една чисто театрална нагласа, стара колкото самия театър и идеята, че
чрез сцената и действието могат да бъдат изобразени светът и място
то на човека в него. Самото заглавие, оставено нарочно на английски,
съдържа театрална двойственост – pure означава „чисто“, a сливането в
една непреводима дума на real (истинско) и imagination (въображение)
посочва тъкмо онова, което е в сърцето на театралната игра – събирането
на реалното и въображаемото.
Когато се потопиш в „Pure/ReaImagination“, най-силно е самото преживя
ване, което е изключително индивидуално за всеки и трудно се описва
с думи. Или най-малкото думите се оказват прекалено вял отпечатък
на онова, което се случва с теб, докато трае представлението. Мислите
се успокояват, тялото се събужда, готово да посрещне и откликне на
всяко усещане. В ушите звучи унасяща музика, която успокоява, без да
приспива; със завързването на очите собственото тяло сякаш оживява
и най-дребното докосване се превръща в електричество. След това ид
ват цветовете – със започването на дългата разходка сред коридори от
трептящи светлинни лъчове, сякаш самото пространство се явява, проб
лясва, пулсира. Цветовете се сменят и преливат един в друг, редуват се
тъмни и светли участъци, появ яват се човешки силуети, приближават се,
докосват те, изчезват. Ако „Pure/ReaImagination“ беше класическа дра
ма, тук щеше да е кулминационното действие. Това, което се опитвам
да разкажа, е погледът „отвътре“. Погледнато отвън, всичко изглежда
почти абсурдно: във физкултурния салон на едно училище6 едни найобикновено облечени хора с вид на работници опипват бавно едни
други хора със завързани очи и започват да ги водят измежду висящи
от тавана разноцветни ленти. Единствено съсредоточеността на всички
замесени в нелепата дейност издава, че вероятно са потънали в някаква
паралелна реалност, ала върху очите на „зрителите“ няма скъпоструващи
VR очила, а нещо далеч по-семпл
 о, сякаш сътворено набързо с подръч
6

Във Варна „Pure/ReaImagination“ се реал
 изира в СОУ „Климент Охридски“.
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ни материали: кори за яйца с изрязано дъно и нещо като фолио, през
което да може да се гледа. Дълбоката илюзия на „Pure/ReaImagination“
е постигната по смайващо несложен начин, с театрална простота на
средствата: няколко прожектора, дребен реквизит и собственоръчно
изработени костюми, най-обикновени айподи за слушане на музика,
няколко обучени „актьори-изпълнители“ (или ако използв аме модерния
жаргон, „пърформъри“). И също като в театъра, всичко в „Pure/ReaImagination“ е едновременно това, което е, но и подсказва, внушава нещо
допълнително. Представлението не желае да се състои единствено като
сензационно преживяване, което да погъделичка сетивата подобно на
зрелищен филм или магическа зала в лунапарка. То атакува сетивата и
се заиграва с тяхното доверие и наивност, но се стреми към нещо, което
отказва да посочи и назове конкретно; което е индивидуално за всеки
и зависи от собственото му въображение. Също както класическият те
атрален зрител, който, наблюдавайки сцената, съзерцава света, така и
зрителят на „Pure/ReaImagination“, движейки се сред шумове, докосва
ния и цветове, е поканен да съзерцава себе си. Да усети мястото, което
заема, да почувства собствената си дълбочина, да се свърже с човека,
който го води, и света, който го обкръжава.
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ТЕАТЪРЪТ НА НАСТОЯЩЕТО:
ОТКРОЕНИ МОМЕНТИ ОТ ПРОГРАМАТА
НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЕАТРАЛЕН
ФЕСТИВАЛ „ВАРНЕНСКО ЛЯТО“ 2018
ЕЛЕН А АНГ ЕЛ ОВА
Тазгодишното издание на Международния театрален фестивал „Варнен
ско лято“ даде множество ценни поводи за размишление върху разнопо
сочните естетики, в които се променя не само класическата театралната
постановка, но и все по-силно разгръщащите се гранични форми в сфе
рата на изпълнителските изкуства. Днес театърът има много лица и това
бе отразено и във фестивалната програма – от голямата сцена и изцяло
базираната на текст постановка („Албена“, реж. Красимир Спасов), през
междинните жанрове на границата между акция и театър („Щастливият
Бекет“, реж. Марий Росен) до променада и перформативна инсталация
(„PURE“, проект на Християн Бакалов). Промените, които можем да откро
им, са едновременно във всеки отделен жанр, но и в работата на всеки
отделен артист. В тази многопластова и постоянно променяща се картина
има една тенденция, която най-ярко изпъква на концептуално ниво, но
именно оттам произлиза целенасочена и устойчива промяна на връзка
та с публиката. Театърът заявява все по-категоричните си намерения да
навлезе в съвременен, ангажиращ диалог със зрителя, насърчавайки не
говото (съ)участие в театралния акт. От тази навременна смелост театърът
предприема все по-активна и ясно видима позиция в предлагането на
алтернатива на комерсиалното чрез мултижанрови проекти, пресичащи
границите на познатите изразни средства. Събужда се нова, все по-нараст
ваща настойчивост за жива среща с публиката и въвличането ѝ в настоя
щия момент се превръща в един от основните двигатели на промяната в
театъра, която въздейства на всички негови компоненти.
Тази подновена мисия на театъра да върне зрителя в момента „тук и
сега“ предизвиква артиста да излезе извън регламентираното сценич
но пространство. „PURE“ на Християн Бакалов задейства механизмите
на подсъзнателното чрез целенасочен, внимателно структуриран визу
ално-сетивен процес, в който зрителят (или по-скоро участникът) бук
вално се потапя. Оттук произлиза и жанровото определение на т. нар.

44

ПРОМЕНИТЕ ПРЕЗ ФИЛТЪРА НА ФЕСТИВАЛА

immersive (потапящ) театър, който авторът държи да бъде разграничен
от театъра на сетивата. Оттук е донякъде възможно също да се просле
ди една съпътстваща позитивна промяна в театъра, а именно във все
по-нарастващата необходимост от точна артикулация на жанра, направ
лението, естетическата посока. „PURE“ e преди всичко отворен процес,
а не затворена методология за проектиране на концепцията за вечност
по Спиноза посредством определени „правила“. Всеки път перформа
тивната инсталация се изгражда и преструктурира наново със съвсем
различни средства, хора и траектория на променадата. Всъщност това е
един постоянно трансформиращ се проект. Едно преживяване или пота
пяне, което всеки път и за всеки човек е различно, но винаги се оформя
силният призив за преживяване на настоящия момент в неговата тотал
ност; събуждането на усещане за пречистване и чистота в защитен, но
и отворен свят на различното, детското, креативното. „PURE“ е едно от
лицата на промяната в театъра, които работят изцяло за създаването на
концептуално нова връзка със зрителя, наблягайки на автентичността и
искреността в тази непосредствена среща. В проекта изпълнителите се
превръщат в активни партньори на публиката. Те присъстват осезаемо
като организатори на усещанията на участника и в крайна сметка се
оказват водачите в преживяването на „потапящия“ театър.
Промяната в естеството на работата на изпълнителя не като интерпре
татор, а именно като автентичен партн
 ьор на публиката присъства по
различен начин и в друг интердисциплинарен проект, който също беше
представен на тазгодишния театрален фестивал „Варненско лято“. Това е
„Щастливият Бекет“ с режисьор Марий Росен. Този спектакъл отново има
свойството да се видоизменя при всяка среща с нова публика, подобно
на „PURE“. Този път това се случва посредством анкети, попълнени пред
варително от зрителите и вплетени на ключови места в драматургият а на
представлението. Актрисата Ана Вълчанова ги изговаря чрез вербатим
технология, като слуша текстовете през слушалки на предварително под
готвено устройство и ги изговаря в същия момент, в който ги чува. Тази
ситуация на „дословно“ предаване на текстовете придава леко хаотичен,
абсурдистки ефект, пряко кореспондиращ с атмосферата на „О, щастли
ви дни!“. Нейният персонаж Уани (преименуваната Уини от Бекетовия
текст) е максимално доближен до конкретната ситуация на момента „тук
и сега“, споделен със зрителите. Един от най-впечатляващите примери за
пренасяне на света на пиес ата в настоящата действителност е епизодът,
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„Щастливият Бекет“ – идея и режисура: М. Росен, Център АЛОС, 2017

в който актрисата импровизира, докосвайки вещи, предварително съб
рани от зрителите преди представлението по призив на сценографката
Петя Боюкова и сложени в черна чанта, която ще стане на Уани. Тук е
моментът да отбележа и ироничното присъствие на сцената на всеки
от постановъчния екип – освен актрисата, Марий Росен (режисьор),
Петя Боюкова (сценограф) и Константин Тимошенко (композитор) също
присъстват в различни модули на игра – ту с паралелни или допълващи
главното действия, ту заедно в синхр
 он чрез песен, те организират ед
на иронична игра по Бекет. Без да се превръща в бутафория, чрез фини
елементи в костюма (например дългата плюшена опашка на Константин
Тимошенко) техният ироничен поглед над „О, щастливи дни!“ се пре
нася неусетно и над съвременността, която обитаваме. Пресичането
на реалността с драматургията на Бекет през предметния и вербалния
свят, както и смелото заяв яване на всички участници от екипа, че пред
ставлението е отворен процес, са елегантен жест към съединяване на
двата свята – изпълнителския и зрителския, към споделянето на една
обща Бекетово-абсурдистка ситуация.
В този ред на мисли двата проекта – „PURE“ и „Щастливият Бекет“ – кол
кото и различни като изразни средства и тематика, имат общата черта да
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настояват за искреност при живата среща със зрителя, макар и чрез раз
личен подход. По този начин те обявяват театъра като открита територия
за среща, която има потенциал
 а да промени контекста на общоприетото,
да преустанови регламентираните правила на играта във връзката меж
ду зрител и изпълнител, между реципиент и драматургичен материал.
Днес всяка промяна в театъра е процес, който води до нови и нови
пренареждания на постановъчните структури, до преосмисляне на
концепциите за актьорската игра и полагане на нови основи за връз
ки с драматургичния материал и публиката. Едно от представленията,
които имаха силен успех в рамките на фестивала, беше „Три сестри“ от
театъра в Новосибирск с режисьор Тимофей Кулябин. Един разместващ
пластовете спектакъл с иновативен театрален език, осезаемо променящ
законите на представлението. Благодарение на представянето му във вид
на прожекция можеха да се проследят важни нюанси в актьорската игра
чрез близкия план на камерата. Монтажът също подпомогна по-лесното
разбиране на доминиращите сцени спрямо паралелните действия (тъй
като пространствата в спектакъла бяха условни и животът на отделни
те персонажи протичаше едновременно на сцената). Интензитетът и
виртуозните актьорски изпълнения подчертаваха и даваха още повече
сила на режисьорското решение за премахването на вербалния език и
оставянето единствено на жестомимичния език на глухонемите като ос
новно средство за общуване и изразяване. Множество са моментите и
ситуац
 иите, които нагнетяваха спектакъла до концентрирана театрална
метафора, която пренася цяла философия, атмосфера и усещане чрез
наглед просто действие. Като примери мога да изброя сцената с пумпа
ла, при която всички участници допираха глави до масата, за да усетят
вибрацията от въртенето; аплодисментите или експресивните моменти
на колективна радост и възбуда, в които, вместо да ръкопляскат, актьо
рите активно разперваха и движеха длани над главите си; свиренето на
цигулка от и на глухонеми… Списъкът със запомнящи се, разтърсващи
със своята простота и прозрение сцени е наистина дълъг, но всяка от тях
изразяваше по дълбок и искрен начин осмисляне на Чеховата драматур
гия като едновременно протичащи противоположни процеси на щастие
и на страдание, на стремеж и на отказване, на неуспех и на триумф.
Това, което обвързва „Три сестри“ на режисьора Тимофей Кулябин с
темата за промяната на театъра днес, е може би, че той се превръща
във все по-универсална човешка история. Става все по-кохерентен, все
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по-конкретен в стремежа си да докосне сърцевината на човешкото в
театралната метафора или жест. Смятам, че това твърдение е валидно
и за спектаклите от българската селекция – „Танцът Делхи“ с режисьор
Галин Стоев и „Чамкория“ с режисьор Явор Гърдев. В първия случай
изключително сложната в композиционно отношение драматургия на
Иван Вирипаев придобива благодарение на постановката естественост,
непринуденост, автентичност, която надгражда ритъма на представле
нието до екстатичност. „Танцът Делхи“ ни връща към изказаното по-горе
категорично намерение на театъра да навлезе в нова, по-динамична и
съвременна среща с публиката. Присъствието на екран, който проектира
в близък план лицата на актьорите в различна от сценичната среда (те
играят в обособеното пространство на т. нар. green screen, зелен екран),
е смело и любопитно постановъчно решение, което монтира играта на
актьорите по два коренно различни начина. От една страна, те играят и
присъстват в условността на традиционния театрален режим, но от друга,
уголемяването на лицето през екрана и разполагането на две симултанно
протичащи реалности на сцената променя из основи връзката на зрителя
с представлението – тя става динамична, непредсказуема, предполага
много по-активно въвличане в света на представлението. Чрез екрана

„Три сестри“ – А. П. Чехов, реж. Т. Кулябин, Театър „Красний факел“ –
Новосибирск, 2015/16
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се подчертават ключови за драматургията моменти, но също така през
него се изговаря и един паралелен живот на актьорите, коит о наблюдават
действието между своите появи на сцената. Режисьорът Галин Стоев из
следва динамиките на човешкото по един колкото неусетен и елегантен,
толкова и точен разрез на драматургият а на Вирипаев.
Във втория случай „Чамкория“ е отново преживяване именно през
човешкото на света, построен от Милен Русков, в който чрез малки де
тайли и знаци, с един „малък“ човек на сцената е разказана голямата
историческа действителност. Не е без значение и фактът, че в контекста
на нарастваща склонност към неонационализъм в българското общество
режисьорът Явор Гърдев е съумял да предпази представлението, изцяло
развиващо темата за идентичността ни като история и манталитет, от
уклона по идеализация на миналото. В неговата интерпретация „Чам
кория“ е български, но също така и универсален свят, в който бае Славе
(Захари Бахаров) е носител на една директно разпознаваема човешка
мъдрост. През конкретните истории, които разказва, проличава утвър
ждаване на живота в неговото разнообразие, пренареждания и несъ
ответствия. Историческото е предадено не само чрез драматургичното
съдържание, но и през дискретно интегрираните в тялото на спектакъла
детайли като костюм, интонация, предмети. „Чамкория“ е ценен и необ
ходим театрален спектакъл, който среща паметта с настоящ
 ето, човека с
историята по прост начин, без да бъде семпъл; по пътя на споделянето
на универсалността на човешкия опит.
В заключение мога само да обобщя, че многото лица на театъра днес
имат свойството да се променят към по-плътно присъствие в настоящето,
като всеки артист следва тази тенденция според своя ритъм и според
спецификата на жанра, в който работи.
Международният театрален фестивал „Варненско лято“ е своеобразен
лакмус, който проследява тези процеси и при един по-задълбочен пог
лед през фестивалната програма биха могли да се проследят по-важните
промени в театъра и да се подчертаят както тенденции в неговото разви
тие в България, така и промените, които отделни артисти предприемат
в своите търсения. Макар и споменатите от мен спектакли далеч да не
изчерпват тенденциите в театралния пейзаж, те остават като ярък, важен
отпечатък за иновация в театралния език; като събитие и промяна, след
които със сигурност ще има следващи.
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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
ИЛКО ГАНЕВ
Представете си, че сега влизате в театъра. Платили сте скъп билет, за да
може да сте по-близо до сцената, за да имате по-добра видимост, за да
бъдете по-близо до любимите си артисти, за да потънете по-дълбоко в
цялата атмосфера. Вгледайте се в сценографията! От сцената ни прес
реща някакво визуално решение на спектакъла. Използвани са опре
делени материал
 и, мебели изобразяват някакъв интериор; или имаме
абстрактна конфигурация, съчетание между стилове, цветове и форми.
На сцената излизат актьори. Облечени са съвременно. Езикът, който
говорят, е съвременен; може да бъде разпознат на улицата, в ежедне
вието, сред младите хора. Те говорят така, както говорите вие във вашия
дом, семейство, офис, сред приятелите си. Можем ли да регистрираме
това като актуален театър?
***
Театърът по света реаг ира приблизително точно и сравнително бързо на
променящия се около нас живот. Не можем да разсъждаваме за неговата
метаморфоза, без да си даваме сметка за поврата на времето, за преход
ността на самото сценично изкуство, за катаклизмите в социалния свят,
а и в личните ни животи. В България театърът се променя бавно и това
течение се влияе от множество политически и социокултурни фактори.
Както липсата, така и наличието на културна политика непрекъснато
влияят на естественото му развитие.
Ако си припомним сборника с доклади от теор
 етичната дискусия в рам
ките на международния театрален фестивал „Варненско лято“ от 1999 г.,
които анализират театралната практика в края на 90‑те, ще установим
наличието на водещи теми и проблеми – като появата на категорията
„алтернативен театър“ в театралния език на професион
 алистите, както и
наболялото понятие „театрална реформа“. В своя доклад проф. Николай
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Йорданов казва: „Театралната практика през 90‑те беше доминирана от
конотациите на това понятие – в тяхната интерференция обаче посте
пенно се размиха границите между конвенционално и алтернативно;
между традиционно и авангардно“1. Разговорът за необходимостта
от реформа на театралната система не е приключил, продължава и до
днес, тъй като реално тя обуславя и естетическото развитие на българ
ския театър.
Докато театралната реформа занимава сектора през 90‑те, а и в след
ващото десетилетие предизвиква сериозни дискусии, остри реакции и
води след себе си значими последствия, то в последните няколко години
понятието някак офанзивно е изместено от термина „методика“. Финан
сово-счетоводният правилник за определяне на средствата въз основа
на Закона за закрила и развитие на културата на държавните културни
институти, които осъществяват дейност в областта на сценичните изкуст
ва, взе превес над идеята за каквото и да било реформиране в театрите,
а творците, определящи доскоро тенденциите за развитието на българ
ската сцена, като че ли са отстъпили права и позиции пред финансисти,
юристи и театрални мениджъри. Напрежението, което породи прекомер
ната употреба на термина методика, предизвика и няколко интересни
случая, които определено заслужават нашето внимание, заслужават да
бъдат анализирани, проучени и разгледани детайлно. Така наречената
„система“, която подчинява държавните театри на един общ принцип,
доведе до подредбата на необ
 ичайни парадокси. В липсата на реал
 ен
театрален пазар Министерството на културата съзнателно или не орга
низира един същностен и увлекателен състезателен принцип, в който
всички театри са поставени в обща прогресия под формата на таблица,
която извежда във водещи позиции онези от тях, коит о печелят добре,
спрямо тези, които са на загуба. По този начин театрите започват сами
да изграждат художествени и естетически критерии помежду си и да
самоопределят неясни правила в провеждането на печеливши страте
гии, оглеждайки се и сравнявайки се със своит е конкуренти. На прак
тика привидната липса на културна политика, която държавата трябва
да упражнява на територият а на своите собствени институти, се оказва
налична и много ясно очертана. Водещ е онзи театър, който в края на
годината разполага с най-голям финансов преходен остатък. Същият
1

Йорданов, Н. Как да мислим за театралната практика на 90‑те. – В: Театрал
ната практика в края на 90‑те, С., 1999, 140.
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този театър в лицето на неговия мениджър получава публична награда
от Министерството на културата за високи постижения в областта на
театралния мениджмънт и творческата дейност. През изминалата 2018
година с такова отличие беше награден Театър 199. По всяка вероятност
успехът му се дължи на последователна стратегия, която това театрално
ядро поддържа през годините.
В следващите няколко реда ще разгледам някои от акцентите в програ
мата на международния театрален фестивал „Варненско лято“, които
по една или друга причина, макар и плахо, са всъщност носителите на
промяната в българския театър.

© Фотограф Стефан Н. Щерев

В края на календарната 2017 г. именно в Театър 199 се появи един от
спектаклите, който несъмнено можем да определим като събитие –
„Чамкория“, с автор Милен Русков, режисьор Явор Гърдев и с участието
на Захари Бахаров. Актьорът беше отличен с всички възможни нацио
нални награди, сред които ИКАР 2018 за водеща мъжка роля, „Аскеер“
2018 за същата категория, както и с наградата на Столична община за
ярки постижения в областта на културата. Спектакълът определено се

„Чамкория“ по М. Русков, адаптация и режисура: Я. Гърдев, Театър 199,
2017/18
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радва на огромен брой зрители както в малкия салон на театъра, така
и по турнета, когато публиката достига до няколко хиляди зрители за
вечер. „Чамкория“ беше и един от акцентите в тазгодишната програма
на международния театрален фестивал „Варненско лято“, а зрителите
буквално препълниха салона на основната сцена на Драматичния театър
„Стоян Бъчваров“ в двете поредни вечери, в коит о беше представен.
Аналогичен беше и интересът към другия спектакъл-събитие „Танцът
Делхи“, който, от своя страна, заслужи почетно място в годишната ан
кета на „Литературен вестник“, определен като значимо постижение с
гласовете на водещи театроведи и театрални изследователи.
И в двата примера можем да откроим един интересен парадокс, според
който едни по-скоро камерни форми, предполагащи по-лично споделяне
с публиката, по-затворено и интимно изживяване, всъщност се поднасят
на зрителя като широкодостъпни театрални продукции и същевремен
но се адаптират към големи салони, зали, фестивални центрове и др.
с цел достигането до по-широка аудитория. За съжаление, цялата тази
мениджърска стратегия не на всяка цена обслужва нови творчески
търсения и не става въпрос за похвати, които дообогатяват авторовата
идея и режисьорската концепция, а по-скоро отговарят на правилата и
методиките, с които днешният театър у нас е принуден да се съобрази.
Какво се случва с българската драматургия? Въпросът отново е актуа
лен, вълнува театралните практици и теоретици, а решението му някак
се отдалечава от действителността.
В програмата на тазгодишното издание на „Варненско лято“ в модула
„Българска селекция“ бяха включени три заглавия с българска драма
тургия. В изминалата 2017 г. представянето на български текстове под
каквато и да е форма напълно отсъства в програмата. През 2016 г. българ
ската драматургия е представена от две заглавия в основната програма
(модул „Българска селекция“), също така присъстват два документални
спектакъла от български автори, показ на ателието на ТР „Сфумато“ по
тестове на Й. Радичков, както и един студентски спектакъл по българ
ски текстове. Все повече се задълбочава проблемът със създаването
на качествени спектакли по български текстове, коит о да отговарят на
нуждите на фестивалната програма и да могат да бъдат представителни
за чуждестранните селекцион
 ери и гости на фестивала.
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В точка 5.2. от Методиката на Министерството за разпределянето на
средствата е посочено, че 10 000 лева получават всички държавни теат
ри, които реал
 изират за първи път ново българско „оригинално авторско
музикално-сценично и драматургично произведение“. Редица извънсто
лични театри, които са в лошо финансово състояние, прибягват до тази
подкрепа, но леко прибързано и често необмислено, поради което и не
успяват да създадат продукт с висока художествена стойност. Въпреки
този финансов стимул, с който методиката на практика поощрява всич
ки, пишещи текстове за театър, без да се изискват определено качество,
вид, жанр, резултат, всъщност се оказва, че през последните години
българската драматургия е като че ли отсъстваща величина, колеблива
и не засяга актуални проблеми, теми и въпроси, с които да привлече
вниманието към себе си.
В две поредни години наградите на Съюза на артистите не излъчват
номинации в категорията „Драматургичен текст“ поради липсата на
достатъчно гласове, чрез които Гилдията на театроведите, драматурзите
и театралните критици отличава постиженията в тази област. В текущия
репертоар на водещата театрална сцена в страната, а именно Народният
театър, прави впечатление, че при наличието на около 50 заглавия, които
се програмират на три сцени, 11 от тях са по български текстове, което
се равнява на около 20–25% от репертоара. В театъра – първенец по
финансови показатели – Театър 199, бихме могли да изброим около 12
представления по български текстове от наличните близо 40 заглавия,
които се програмират на една-единствена сцена, което съставлява око
ло 25–30% за конкретния репертоар. Ако приемем за представителна
извадка тази информация, то бихме могли да калкулираме, че съотно
шението на български текстове спрямо световна драматургия е едно
към три за страната.
Не би трябвало лесно да се съгласяваме с мнението, че на българската
драматургия се гледа с презрение или със снизхождение, което води
до липсата на мотивация у авторите да пишат. Разумно е да потърсим
причините в дълбочина, да открием от какво се поражда липсата на
изобретателност, на смели и ярки решения, идеи, ситуации, на прово
кативни образи, на нов драматургичен език и т. н. Все още български
ят драматург в значителна степен сякаш отказва да работи в полза на
режисьора и на творческия екип, да влезе в съучастие с творците, да
пише в тандем, за да допринесе максимално за общото, за целостта на
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„Танцът Делхи“ – Ив. Вирипаев, реж. Г. Стоев, Народен театър, 2017/18

бъдещия сценичен продукт. Изключенията, които са се появили в пос
ледните години, са нетрайни, липсва устойчивост и последователност, а
също така и развитие. Добре познатите тандеми режисьор – драматург
не успяват да развият първоначалния тласък, с който обикновено дават
заявка в културния живот, а оттам се поражда и отлив на интерес към
подобни колаборации.
„Ние продължаваме да живеем в това посткатастрофично, също и пост
травматично състояние, което е особено валидно за нашата драматур
гия – или както и да наричаме това създаване на текстове за театър“,
твърди проф. Ромео Попилиев в „Траекториите на родното и чуждото
в българския театър“2. И действително, усещането за преповтаряне на
познатото и за зацикляне поставя едни особени граници не само у пи
шещите, но и у възприемащите текстове за театър. В последно време
ставаме свидетели на преобладаващото драматизиране на български
текстове за сметка на създаването на нови пиеси. Такъв е случаят и със
2

Попилиев, Р. Траекториите на родното и чуждото в българския театър. Плано
ва задача към Сектор „Театър“, Институт за изследване на изкуствата, БАН,
2015–2018, 164.
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споменатия по-горе спектакъл „Чамкория“. Авторът на романа прави сце
ничния вариант заедно с режисьора и актьора, като на това триединство
донякъде се дължи и успехът на представлението.
Динамиката на сложната театрална ситуац
 ия у нас все пак успява да
предложи на зрителя някои интересни, почти на случаен принцип роди
ли се експерименти, които са достойни за внимание. Такъв е примерът
със спектакъла на режисьора Марий Росен „Щастливият Бекет“. Екипът
е вдъхновен от пиесата на Самюъл Бекет „О, щастливи дни“, но в пред
ставлението се използват само няколко цитата от нея. Основната част от
текста е написана от зрителите, които попълват предварително анкети, а
отговорите им служат за драматургичен текст. Спектакълът беше пред
ставен в три поредни вечери в рамките на фестивала „Варненско лято“,
а неговата изобретателност, смелостта му да излезе извън наратива и
ситуирането му извън традиционната театрална зала повлиях а силно
и на чуждестранните гости. „Щастливият Бекет“ се превърна в едно от
най-обсъжданите представления от българската програма.
В търсенето на нови форми, не просто на нов театрален език, а на нова те
атрална условност, на съчетанието между градска среда, цветове, звуци,
сетива и провокация към емоциите, се появи и инсталацията на Християн
Бакалов „Pure“. На пръв поглед тази проява дава заявка за липса на дра
матургия, дори по един своеобразен начин обезсмисля всички познати
способи да се отнасяме към нея като към театрален акт. Но още в първите
минути за настройка на участниците, при първоначалното поставяне на
слушалките, от които малко по-късно започва да говори глас, който да ни
направлява в хода на случването, ние се отказваме напълно доброволно
от всякакво съпротивление и започваме да навлизаме в необичайното
приключение, което ни дава възможност да открием артистичния си
потенциал чрез контакта с нови и различни хора – артисти, аматьори,
млади и по-възрастни. Отново в три последователни дни в рамките на
фестивала участниците в инсталацията като че ли се сляха с градската
среда, театрализираха естетиката на ежедневието, без да театралничат
излишно. „Pure“ се оказа и следващият, не изцяло български проект,
който привлече вниманието на гостите на форума.
Трябва да си даваме сметка, че реалните събития, тези, коит о оставят
ярка следа, които променят светоусещането, правилата на театралното,
които навлизат в пейзажа, носейки новото, другото, различното, всъщ
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ност се броят на пръсти. Те са рядкост, ценност и са нетрайни. На базата на
гореизложеното бихме могли да обобщим, че театърът днес се променя,
но запазва своята крехкост, запазва страха от неприемането, запазва и
една своя уникална ретроградност, с която години наред отказва да се
раздели. Причините най-лесно ще открием в липсата на достатъчното
финансиране, както и на недокрай регламентираната състезателна по
литика между театралните институти, но е важно да обърнем внимание
и на образованието, на личната мотивация на самите творци, както и на
нагласите на публиките.
Публиките са отражение на обществото и на нагласите в него. Техния
интерес можем да съпоставим с интереса на всеки един потребител.
Днес спокойно можем да определим театъра като потребителски.
Потребностите на публиките са да участват, да съпреживеят, да бъдат
изненадани, провокирани, да бъдат забавлявани, но и научени, да бъдат
удовлетворени, да бъдат и съавтори.

ПРОМЕНИТЕ В
ТЕАТРАЛНАТА СИТУАЦИЯ

„Паметта на огъня“, Мим-формация „Жар-театър“, МТФ „Варненско лято“ 2017
© Фотограф Илиана Ковачева
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РЕЖИСЬОРЪТ И ПРОМЕНИТЕ В ТЕАТЪРА ДНЕС
КАМ ЕЛ ИЯ НИКОЛ ОВА
Театърът през последните две десетилетия преживява много и различ
ни промени и трансформации. Сред най-важните причини за тях са две
определящи кризи – кризата на устойчивата личностна и културна иден
тичност в съвременния глобален и медиализиран свят, както и кризата
на истинското, на автентичното, предизвикана от мощното навлизане на
дигиталните технологии и произвежданите от тях симулации на реалност
и реални преживявания. Голяма част от тези промени и трансформации
са свързани с режисьора, чийто профил напоследък все повече откри
ваме отвъд модерния и постмодерния му образ.
Ето защо в този текст аз бих искала да анализирам мястото и ролята на
режисьора в създаването на театралното събитие днес, в началото на
21. век – или казано с други думи – след „златния век“ на режисьора
(модерния театър от 1870‑те до 1960‑те) и след неговия хедонистичен
период на постмодерни деконструкции и игра с отломки и цитати през
70‑те, 80‑те и 90‑те години на миналия век. Това означава да коментираме
функциите на режисьора в творческия процес и в театралния екип през
последните две десетилетия, като разгледаме промените и трансфор
мациите в тях спрямо „класическите“ представи за неговата позиция в
изграждането на спектакъла и в театралната йерархия.
Преди всичко трябва да припомним, че в съвременната сценична
практика функциите на режисьора могат да бъдат проследени в много
широкия спектър от традиционния концептуал
 ен създател на спекта
къла до фасилитатора на работата в екип и равностойния участник в
колаборативния (devised) процес. Тук ще се спра на актуалните промени
и трансформации в тези негови функции по отношение на три определя
щи елемента на театралното събитие като цяло: драматургичния текст,
творческия екип и публиката.
В своята вече около сто и петдесет годишна история – от появата си през
втората половина на 19. в. до днес, режисьорът в европейския театър
преживява бурно и динамично, а бихме могли да кажем и респектира
що развитие. Това е време на цялостно обновяване на театралния език,
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„Хеда Габлер“ – Х. Ибсен, адаптация: П. Марбър, реж. Иво ван Хове,
Национален театър – Лондон, 2017

на манифести и естетически революции, на невероятно разширяване
на спектъра от сценични форми, постановъчни подходи и рецептивни
стратегии, катализирани от неговия стремеж да изрази себе си чрез пред
ставлението. Налагането на режисьора като водещ и дори едноличен
създател на спектакъла1, утвърждаването на неговото авторство става
както една от определящите характеристики на театъра на миналия век
и по-специално на първите му седем десетилетия, така и средоточие на
съпротиви, дебати и трансформации2. Именно утвърденият статут на
режисьора като автор на сценичната постановка го превръща в теат
ралната фигура, която е най-директно изправена пред предизвикател
ствата на двете споменати кризи – кризата на устойчивата идентичност
и кризата на „истинското“ и на начина, по който го преживяваме днес.
Кризата на идентичността и кризата на „истинското“ засягат режисьора
в няколко същностни аспекта на неговата творческа позиция. Базисните
1

2

Виж по-подробно: Николова, Камелия. Българският режисьор като хроноло
гия. – В: Белези от нищото. Статии и есета за театъра. София: Геа 2000, 1998.
Виж например Billington, Michael. Foreword. – In: Contemporary European
Theatre Directors. Routledge, 2010, p. хvi.
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сред тях са именно тези, които ще разгледаме: режисьорът и драматур
гичният текст; режисьорът и екипът на спектакъла и режисьорът
и публиката.
В своя класически (както го нарича Патрис Павис3) период – от 70‑те
години на 19. век до средата на 50‑те години на 20. век – театралният
режисьор и драматургичният текст са в относително ясно и безконф
ликтно йерархично единство. Това е време, в което текстът съхранява
своето първенство спрямо театралния спектакъл, режисьорът обитава
среда с устойчива национална и културна идентичност и една от ос
новните ценности в тази среда е вярата в съществуването на истината,
която е необходимо да бъде периодично разкривана. В областта на
театъра с тази задача е натоварен режисьорът. За да я осъществи, той
трябва да намери подходящия драматургичен текст и да го разтълкува
проникновено в представлението. В този смисъл през първите почти
сто години от своето съществуване основната функция на режисьора е
да възпроизведе на сцената света на драматургичния текст – свят, из
граден от драматурга. Така, независимо от някои отделни съпротиви и
отклонения от модела на драматичния театър (при футуристите, дада
и др.), като цяло до втората половина на 50‑те години на миналия век
режисьорът прави всички свои оригинални експ
 ерименти и открития в
областта на театралния език и представлението в крайна сметка за да
представи максимално дълбоко и истинно текста на драматурга4. Колкото
по-изразително е неговото авторство на спектакъла, толкова по-усилено
то сочи (автора на) текста.
Специфичен период на пропукване на утвърденото йерархично единство
на драматургичния текст и режисьора е следващото бурно десетилетие
от края на 50‑те до края на 60‑те години на 20. в. Това е времето на ре
жисьорската свръхинтерпретация на класически и съвременни пиеси,
т.е. на субективното им свободно препрочитане на сцената от страна на
режисьора, при което текстът остава формално ненакърнен, но в него са
подчертани или привнесени нови значения и послания, най-често с поли
тически или психоаналитичен характер. Появилото се ново напрежение в
регламентираното отношение между режисьора и драматургичния текст
3
4

Павис, Патрис. Съвременната постановка. – Homo Ludens, 2017/20, 87–101.
Виж също Lehmann, Hans-Thies. Postdramatic Theatre. Transl. Karen Jurs-Munby.
Routledge, 2006, p. 17.
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всъщност демонстрира колкото стремежа на режисьора към еднолично
авторство на спектакъла, толкова и несигурността му, че е способен да
открива и изговаря от сцената скритата истина и проблемите на една
ставаща все по-многопластова и релативна социална реалност, при това
чрез текста на друг автор.
Поколението режисьори, формирано от вълненията около 1968‑ма,
бързо и основно променя европейската сцена. Неговата най-важна
характеристика е, че приключва с отменянето на първенството на дра
матургичния текст в дотогавашната йерархична структура на създаване
на театралния спектакъл, започнало негласно с режисьорската свръхин
терпретация. Така то отваря нова глава в историят а на съвременното
сценично изкуство, която в самия край на 20. в. Ханс-Тис Леман нарече
„постдраматичен театър“5.
Отказът от репрезентация на драматургичния текст и многообразието
от постдраматични сценични форми през 70‑те, 80‑те и 90‑те години на
20. в. са театралният отговор на започналата със социалните вълнения
в края на 60‑те и с формирането на мултикултурното общество в Европа
криза на устойчивата личностна, национална и културна идентичност (и
заменянето ѝ с отворена и релативна идентичност), продължила след
падането на Берлинската стена и новите миграционни процеси. Тези три
десетилетия са времето на безграничната свобода и насладата на режи
сьора от бурните деконструкции и играта с цитати и препратки, както и
от състезанието по изкусност в тази игра. Това води до създаването на
хибриден театрален език и отправянето на многопластови „неадреси
рани“ послания, насочени към една глобална, анонимна и разнородна
аудитория и предназначени за онези от нейните членове, които биха ги
разпознали като интересни или полезни за себе си.
Навлизането на дигиталните технологии от началото на новия век за
дълбочава кризата на „истинското“ и на нашето преживяване на „истин
ското“. Потопен в ежедневието си в симулации на реалност и на реални
емоции, съвременният човек все повече има нужда от пространства за
истинско преживяване. В работата на режисьора днес този дигитален об
рат (както все по-често е определяна съвременната ситуация) води до все
по-настойчиви и разнообразни опити да създава театрални ситуации на
5

Lehmann, Hans-Thies. Op. cit. (Първото немско издание на книгата излиза
през 1999 г.)
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„Процесът“ – Ф. Кафка, реж. А. Кригенбург, Камершп
 иле – Мюнхен, 2008

непосредствено автентично присъствие както за участниците, така и за
зрителите. Тази нова стратегия на режисьора се реализира в две основни
посоки – като ново, перформативно поставяне на драматургичен текст и
като изграждане на различни перформативни форми – документален и
вербатим театър, devised театър върху лични истории и др.
Отменянето на първенството на текста и отказът или поне проблема
тизирането на репрезентацията води до промяна и в позицият а на ре
жисьора в творческия екип. През своя „класически“ период от появата
си до средата на 50‑те години на 20. в. и през бурните 60‑те на режи
сьорската свръхинтерпретация той добре знае своето място и своите
функции в йерархията на създателите на представлението и в работния
процес. Това е време, в което режисьорът нито за миг не се усъмнява в
ролята си на законодател на смисъла и на диригент на случващото се
на сцената – от жеста на изпълнителя и мизансцена до интонационната
графика на речта и осветлението. В постмодерната епоха и особено през
последните две десетилетия неговият статут в екипа е вече друг. След
като вече не е проникновен интерпретатор на текста и чрез него – на
света, режисьорът се превръща по-скоро в модератор на едно колектив
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но създаване на текст и свят, каквото в най-чистата си форма е devised
theatre. Актьорът и останалите участници в творческия екип добиват
равностойно място и значение.

© Фотограф Щефен Кумиски

Особено значими са и промените, настъпили през последните две
десетилетия в отношението режисьор – публика. Те се нуждаят от
подробно разглеждане, но тук е достатъчно да маркираме кривата на
тяхното движение от появата на режисьора до днес. До края на 60‑те
години на 20. в. той директно или по-прикрито сочи на зрителя значе
ният а и смисъла, които трябва да разчете в спектакъла му. В годините
на постмодерна игра с цитати и препратки подходът му е обратен. Сега
режисьорът прилага нова стратегия на използване на знаците в пред
ставлението, в коят о отношенията между означаемите и означаващите
вече не се изясняват и това впримчв а публиката в кълбо от въпроси,
на които театърът не търси и не дава отговори. Днес в доминиращата
естетика на автентичното присъствие зрителят е приканван по раз
лични начини и пътища да се потопи в атмосферата на съвместното
истинско преживяване.

„Госпожица Юлия“ – А. Стриндберг, реж. Кейти Мичъл, Л. Уорнър, Шаубюне –
Берлин, 2010
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Настойчивият въпрос, който се налага след направеното дотук кратко
обобщение на основните трансформации и промени в съвременния
театър и конкретно в статута на режисьора е доколко заемащото все
по-широки пространства днес перформативно преживяване на насто
ящето на сцената (или в други, нетрадиционни театрални места) не
достига вече своя предел и дали не идва времето на едно следващо
завръщане към големите екзистенциални въпроси, към (отново) про
никновените и ярки прочити на емблематични класически и модерни
пиеси (и написването на нови такива), към потребността и удоволствието
да изпиташ рационално или несъзнателно страсти и дилеми, безопас
но влизайки – като актьор или зрител – в кожата на някой друг. Появата
напоследък на отделни спектакли, изключително силни и въздейства
щи, едновременно близки и в същото време различни, отиващи отвъд
доминиращата днес перформативна театрална естетика, потвърждава
актуалността на този въпрос.
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МОЖЕМ ЛИ ДА ГОВОРИМ ЗА НОВ ЕТОС В
СЪВРЕМЕННИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ПРАКТИКИ ДНЕС
АНГ ЕЛ ИН А ГЕО РГ ИЕВА
Разсъжденията ми по поставения въпрос „Как се променя театърът
днес?“ се явяват продължение на изказвани и по различен начин аргу
ментирани тези и наблюдения на автори в този сборник, че съвременната
сценична практика все повече директно се занимава с „настоящия мо
мент“ на протичане и възприемане на представлението. Действително,
открояването на този процес до голяма степен отбелязва следствие от
т. нар. „перформативен обрат“ в изкуството на театъра. Неговите найустойчиви проявления по отношение на съвременното представление
могат да се проследят във все по-разпространяващите се и разрояващи
се от 70‑те години до днес форми на постдр
 аматичен театър и на сце
ничния пърформанс, както и в паралелното проникване и в естетиката
на драматичния театър на стратегии, идващи от пърформанса. В теат
ралната теория вече е утвърден консенсусът, че съвременният театър
последователно напуска естетическия режим на репрезентация на ед
на затворена фикцион
 ална реалност, пресъздаваща интерпретация на
света на драматическия текст, и дори да го запазва, работи съзнателно
и рефлексивно с него, насочвайки вниманието върху протичащите едно
временно в реално време процес на представяне, неговата естетическа
организация и възприемане. Това, което ме интересува по отношение
на поставения въпрос за промените в театъра днес, е един специфичен
аспект, производен на фундаменталните промени, които протичат в те
атралното представление вследствие или в съзвучие с перформативния
обрат. Той се отнася до стратегии за различна степен на нарушаване или
изцяло излизане извън традиционната сценична конвенция посредст
вом преодоляване на затворената „рамка“ на сцената, която гарантира
нейното отделяне от „живота“ и я обособява като отделно, изолирано
фикционално време-пространство. В такива случаи самата театрална
ситуац
 ия се оголва в реалната ѝ събитийност на колективно преживя
ване, на открита среща между представление/изпълнители и зрители.
Интересът ми към този аспект произлиза от нарастващата актуалност на
базисното разбиране за театъра като форма на изкуство и медия, съз
даваща публична ситуация, т.е. естетически медиирано и моделирано
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социално събиране „тук и сега“. Затова ще насоча вниманието си към
поредица от представления от българската сценична практика от пос
ледните години, които повече или по-малко експ
 лицитно работят с
театралната ситуация както на ниво съдържание (директно я обговарят),
така и на ниво естетически стратегии, реализирани през самата ѝ тъкан,
т.е. през начина на нейното структуриране, през естетическата форма
и през динамиката на взаимодействие, което създават със зрителите
отвъд принципа на „четвъртата стена“. Изразът „работят с театралната
ситуац
 ия“ не е произволен. Той означава, от една страна, че действително
театралната ситуация е осъзнато изведена в нейната реална събитийност
за изпълнители и зрители и се предлага специфична рефлексия върху
нея, специфична визия за нейната функция и смисъл като преживяване,
а оттук и се обвързва с оригинално, да употребим до голяма степен низ
вергнатата днес дума, „послание“ за театъра изобщо. От друга страна,
този израз е заимстван от две от представленията, които бих искала да
коментирам малко по-късно – „I-Cure“ на Иво Димчев и „NEОдачници“
на Иван Пантелеев. Колкото и различни да са те, и двете говорят, че
извършват специфична „работа“. Без да остава затворен в контекста на
конкретните представления, смисълът, който влагат в понятието „рабо
та“, е, че както самото представление, така и неговото възприемане са
активен процес, съзнателно насочено усилие, извършвано и от зрите
лите. Всяка работа произвежда нещо, тя е устремена към даден резултат.
Това е мислене за театралната ситуация като заредена с трансф
 ормиращ
потенциал, ако цитираме заглавието на известната книга на Ерика Фи
шер-Лихте „Трансформиращата сила на представлението“. Какви идеи
за него прокарва българската сценична практика днес?
Въпросът за „работата“ с театралната ситуация на представяне/гледане
като „материал“ за естетически организирана реалност, която поражда
определен вид естетическо преживяване (т.е. преживяване на възпри
ятията и сетивата, през които се предава някакъв смисъл), подчинено
на определена перспектива, ми се струва обвързан с въпроса за „етоса“
на театъра. Тук употребявам понятието „етос“ в най-общ смисъл като
поведение на театъра, което е определено от ценностите и смисъла,
придавани на театрална ситуация като публична, и от това как се кон
цептуализира нейният въздействен потенциал върху възприятият а и
нагласите на зрителите. С това темата „Как се променя театърът днес?“
може да включи в себе си не само рефлексия върху естетически процеси
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в театралната практика, но и въпроса дали се променят потребностите от
театър днес и смисълът, който му се придава в съвременното общество
както от страна на самите артисти, така и от страна на публиката.
В съвременната българска изпълнителска практика се откриват различ
ни стратегии на излаз от затворената рамка на сценичната ситуация в
разнообразие от форми – на сценичния пърформанс, при който гра
ницата между сцена и зрители се нарушава и се навлиза в директно
взаимодействие с тях, като понякога те се превръщат и в участници на
сценичното събитие; в театралното представление, което съзнателно
посочва рамката, която отделя сцена и зрители; перформативни и пар
тиципативни форми, които излизат извън сценичното пространство и
създават индивидуални ситуации с всеки отделен зрител/посетител и т. н.
Тук ще следвам субективния си избор на някои примери сред тях, които
са се откроили в съзнанието ми през последните години с оригиналния
си подход в осмислянето на сценичната ситуация или на театралното об
щуване, т.е. със своя етос, постигайки и високо художествено качество.
Артистичната дейност на Иво Димчев трудно може да се впише в утвър
дените категории на определени сценични форми. Тя е едновременно
свръхтеатрална и силно физическа/телесна, имайки тялото за основно
изразно средство. С изключително богатия си изпълнителски инстру
ментариум, в който наравно използва пластика, движение, глас, реч и
интензивно присъствие, той прави границите между физическия теа
тър, съвременната хореография, пърформанс и инсталация флуидни,
като от няколко години навлиза и във формата на музикалния концерт,
превръщайки го отново в ярък сценичен пърформанс1. Но с каквото и
1

Самият Иво Димчев се определя като „съвременен хореограф“. Ето как в
едно интервю той аргументира избора си: „Намирам ролята на хореографа
за по-привлекателна от тази на режисьора. Режисьорът има нужда от вече
създаден език и от нечия лична интерпретация. Хореографът самолично
създава езика, който използва, и има по-голям контрол над интерпретаци
ята. Просто смятам, че по-доминантното авторство на хореографа отговаря
в по-голяма степен на начина, по който работя и отговарям за творението
си по време на самия процес. Сега ще ми се обидят режисьорите. Всъщност
няма защо…“ – Иво Димчев: Някои предпочитания. Интервю на Мирослава
Тодорова и Ангелина Георгиев а за Платформа „Нови драматургии“: http://
www.dramaturgynew.net/2008-12-01-14-32-15/46-ivo-dimchev-interview (пос
ледно посетен 15.09.2018).
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да се захване той, то е белязано от определяща черта на етоса му като
артист – тя може най-общо да се опише като „провокация“, но смисълът
ѝ е в непрекъснатото експлоатиране на въпроса на какво и как се прида
ва стойност в изкуството и какво стои зад нея, в какви отношения тя се
определя. Той го заяви още с първия си знаков физически пърформанс
„Лили Хендел“ (2004), където във финалната сцена взима кръв от вената
си и я продава в епруветки на своеобразен търг, като публиката трябва
да определи цената ѝ. В „Som Faves“ (2009, МТФ „Варненско лято“ 2010)
в една от сцените, застанал на колене и държейки високо над себе си в
ръце евтина картина, с нарастваща настоятелност заявява „Respect art!“
(„Уважавайте изкуството!“). Тя достига до истерична, едва ли не и сар
кастична ожесточеност, последвана от поредица от сложни физически
действия, които изпълнителят извършва с картината (като например
си я слага на главата, докато застава в трудна поза). В тези процеси той
непрекъснато изменя отношението на зрителя към въпросното платно,
манипулира стойността, която да му придава, по парадоксален начин из
питва основанията, поради които е призоваван да „уважава изкуството“.
Етосът на Иво Димчев, заниманията му с въпроса за стойността в изкуст
вото не се осъществяват през анархистичен деструктивен жест, а през

„P Project“ – И. Димчев, 2012
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създаването на конфликти в представите и възприятията, през инсце
нирането на парадокси, чието разрешаване може и да не е възможно,
но те задават непрекъсната смяна на персп
 ективата. Именно тази тран
сформираща сила на пърформанса за него е от водещо значение и той
залага самия себе си в нея по един телесно-афективен, извън-реден
начин, добиващ необ
 яснимо усещане за трагичност и дори саможер
твеност не само в случаите, когато се прорязва на сцената и кръв тече
по лицето и тялото му, но и в трансцедиращи състоян
 ия на тотална ме
таморфоза. Самият Иво Димчев въплъщава в себе си своето изкуство,
като още с „Лили Хендел“ изгради своя персона, която отстоява и до
днес през концепта за „перформативното тяло“ – то няма определен
пол, нито фиксирана идентичност; те са в непрекъснат процес на тран
сформация. То не познава и граници в изкуството. Иво Димчев с лекота
преминава във възможно най-широките му диапазони и е способен по
неочакван начин да пресрещне елитарното и популярното, изкусното и
траша и т. н. Това е също определяща характеристика от неговия етос,
която по интересен начин се развива днес и в музикалната му кариера.
Наскоро, през септември 2018, той се включи в британското комерсиално
телевизионно шоу за откриване на таланти в попмузиката „X-Factor“ и
представи своя хореография и песен, които в този контекст изглеждаха
като произведение на изкуството и провокираха невероятен сблъсък
на критерии за оценяване на изпълнението му и за интерпретиране на
неговото решение. Зад него стои, разбира се, личният му интерес да се
промотира на музикалния пазар, но той си има и своя мисия – най-общо
казано, да направи съвременното изкуство по-популярно. Участието в
това шоу, излизането извън комфортната позиция, която си е изградил
като икона в съвременния лайв арт, в законите на един съвсем друг пазар,
определено беше осъзнат риск. Иво Димчев го пое посвоему – идейно,
дръзко, безцеремонно, провокирайки вълна от коментари и противопо
ложни реакции. Те по неочакван начин ескалираха във въпроса: доколко
затворена е съвременната арт сцена, къде се намират нейните граници,
какви са бариер
 ите, които стоят пред широката публика за нея?
„Риск“ е една от ключовите думи и за сценични изпълнения на Иво
Димчев. Те неизменно са с отворена „рамка“, директно включват зрителя,
който е призоваван да се съотнася към поредицата от демонстративни
акции, които се развиват пред очите му, като в ядрото на всяка от тях е
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някакъв случващ се тук и сега процес на трансф
 ормация. Но „P Project“2
(2012) е първият му т. нар. „интерактивен пърформанс“, в който той ве
че въвлича публиката и като изпълнител, преобръщайки принципите на
театралната ситуация. Ще се опитам да видя за какво му е нужно това и
какво постига, какъв етос произвежда подходът му към нея. Тук веднага
искам да направя уговорката, че въпросът за етоса не се инсталира, за
да служи като вид „етична полиция“, която от гледната точка на пред
поставена „правилна“ позиция да оценява начина на работа на артиста,
поведението му както в художествен контекст, така и в екосистемата на
изкуствата и в публичността (измерения на етоса, върху които няма да се
фокусирам повече тук). През него целя да се опитам да огледам различ
ните измерения, които са зададени в театралната ситуация като колек
тивна, естетически организирана реалност, за да видим как се използва
и какво още може да означава тя днес отвъд нейните по-традиционни
конвенционални (това не означава по-лоши) употреби.
В „P Project“ театралната ситуация отново е впрегната в експеримент
с понятията за стойност/цена в изкуството, като твърдите позиции на
участващ и гледащ са дестабилизирани. Всъщност събитието, което Иво
Димчев организира, може да се възприеме едновременно като концеп
туален пърформанс и социален експеримент. На голата бяла сцена, на
която има само един синтезатор и от двете страни на рамката по стол и
маса с лаптоп, изпълнителят се появява с познатата си персона – този път
почти гол, на висок ток, наметнат само с червен прозирен шал, с перли
около слабините, черна перука и лице, скрито зад бутафорен грим-маска.
Така той инсценира себе си като тотална изкуственост, като тяло-фик
ция и веднага заявява сцената като реалност от втори порядък. Това е
от значение спрямо онова, което ще последва. А то е, че той приканва
публиката доброволно да съуч аства и даде съдържание на стабилната
драматургична конструкция на пърформанса – тя се състои от поредица
от задачи, които желаещ
 и зрители могат да изпълнят на сцената, като
всеки ще бъде заплатен за своя труд.
Естеството на внимателно промислените задачи, коит о Димчев като ав
тор, домакин и своеобразен церемониалмайстор задава, имат за залог
2

„P Project“ е международна копродукция, представяна неколкократно в Со
фия – на международния танцов фестивал Sofia Dance Week 2013, както и с
няколко самостоятелни представления, организирани от Иво Димчев в кино
„Влайкова“ и във вече бившето негово пространство MOZEI.
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изпитването на собствените граници на осмелилите се да съучастват
зрители. Те трябва да пишат поезия, която Димчев на момента превръ
ща в импровизирана песен, да изпълнят танц, на който той акомпанира,
двойка (независимо от комбинацията от полове) да се целува на сцената,
да симулира секс, друг желаещ има свободата да изпълни каквото иска,
а накрая двама зрители трябва да напишат и прочетат положителен и
отрицателен отзив за случилото се. А през цялото време Иво Димчев по
никакъв начин не улеснява задачата на своите случайни сътрудници на
сцената. Той непрекъснато ги провокира, стои едновременно като статуя,
собственик и домакин на сцената, диктатор-режисьор, окуражаващ кола
боратор или артист-творец, който изпява появ яващите са на екран пред
него текстове от поетите, придавайки особена драматичност и усещане
за крайност на всеки един момент, т.е. облича го в някаква естетическа
атмосфера. Но нека се върнем на основния въпрос, който ни занимава –
как е употребена театралната ситуация тук, какво се прави с нея, какъв
смисъл ѝ се придава? Полето на интерпретации е широко, но като че ли

„I-Cure“ – И. Димчев, 2014
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в основата си „проектът“ на „P Project“ е да заложи своео
 бразна клоп
ка на предварителните очаквания и представи за изкуство, да изпита
техните граници, като поставя в парадоксални отношения категориит е,
през които то обикновено се остойностява, създавайки парадокс меж
ду майсторство/аматьорство, роля/автентичност, изкусност/неловкост,
успех/провал, социално приемливо/неприемливо и т. н., „качвайки“
всички тях на сцената. Но целта не е да се „обезстойности“ едното, за
да се утвърди другото. В тази територия на относителности той „качва“
на сцената буквално и паричната цена като капитал, който се влага в из
куството и обикновено остава невидим за зрителите отвъд билета, който
купуват. Тук тя служи като своео
 бразен регулатор. Стойността на цената,
която Иво Димчев като „заплащащ“ дава, е определена от степента на
риска, който поставената задача представлява за зрителите-изпълнители.
Очевидно именно на него той му придава най-висок капитал. Затова и
най-висок „хонорар“ получават престрашилите се за, да ги наречем,
интимните сцени – те ги правят най-уязвими както пред собствените им
граници, така и пред границите на общоприетото, въплътени в зрителска
та оценка. Но артист като Иво Димчев, така добре обигран в арт пазара
днес, съзнава, че високата цена може да послужи и като мотивация на
зрителите да се включат в предизвикателството. От позицията на гледащ
случващото се аз лично най-много оценявах автентичното присъствие и
артистичността, с която едни зрители-участници се справяха с нелеките
задачи, които им бяха поставяни, за разлика от наиграността и ексх и
биционисткия устрем при други. За последната задача – писането на
критически отзив, някак (логично?) парите свършв ат и на моментните
критици трябва да бъде заплатено от публиката. Един много добър ход,
който насочва вниманието върху факта, че произвеждането на критика е
публично занимание и обществена отговорност, която всеки би следва
ло да носи. И като стана въпрос за критика, така протичащото сценично
събитие поставя генералния въпрос, който принципно стои пред всяко
произведение – а именно за неговата успешност. Тук той обаче също е
релативизиран. Какви биха били критериите, с които тя да се измери,
когато не става въпрос за оценяване на качество на изпълнение, което
предполага различни степени на виртуозност, умелост, майсторство?
Те би следвало да се насочат към начина, по който концепцията и схема
та на пърформанса сработват или не. Той е изцяло зависим от приноса,
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съучастието и реакцията на публиката, от нейното желание или пък от
каз да се включи. Но това също е и рискът, заложен в неговия замисъл3.
Вече повече от пет години „P Project“ успешно се представя на между
народната сцена по цял свят. То е и от последните представления на
Иво Димчев, което експлицитно се занимава с въпроса за стойността в
изкуството. В последващите си работи той като че ли повече се обръща
към тъканта на общуване артист – публика. През 2014 г. е премиерата
на сценичния му пърформанс „I-Cure“4, в който се проявява друг вид
етос, на който бих искала да обърна внимание, защото ми се струва
симптоматичен за някои промени в нагласите на съвременната сценич
на практика днес.
Иво Димчев определя „I-Cure“ като „лекуващо представление“, само
то заглавие в превод означава и „Аз лекувам“. То препраща към една
сравнително дълга традиция и устойчива концепция в пърформанс арта,
изявена най-силно от негови адепти като Йозеф Бойс и Марина Абрамо
вич, че изкуството и най-вече пърформансът, който заличава границите
между изкуство и живот, може да има мощна трансформираща сила,
която да лекува света от неговите травми, като призовава усещането
за взаимосвързаност, единство и цялостност на всичко съществуващо.
Иво Димчев по характерен начин се настанява в нея с „I-Cure“ (но също
така и със заниманията си с музика). Той би могъл да се възприеме за
твърде буквален, естетически суров, граничещ с кича. Свободно мо
жем да кажем, че заради това и този сценичен пърформанс не e сред
най-безсп
 орните, с избухваща креативна енергия работи на артиста.
3

4

В рецензии за представянето на „P Project“ в София в рамките на танцовия
фестивал Sofia Dance Week 2013 то се възприема по-скоро като непостигнало
своите цели, поради реакциите на публиката, която го възприема предимно
като провокация, на коят о отвръща, превръщайки го във всеобщо забавле
ние, като неговият концептуален смисъл остава по-скоро подминат. Вж. напр.
Мариянова, М. PProject на Иво Димчев. Платформа „Нови драматургии“.
http://www.dramaturgynew.net/2008-12-01-13-56-16/171-p-project (последно
посетен 15.09.2018).
„I-Cure“ – интерактивно представление. Текст, музика, хореография и из
пълнение: Иво Димчев. Копродукция на фондация „Хюмартс“ (София),
Импулстанц (Виена), Mузонтурм (Франкфурт), Tеатър Ротердам – Шоубург
(Ротердам). В София пърформансът се представя неколкократно през 2015 г.
в ДНК и в MOZEI.
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Но e защитен в себе си. Той отново носи уникалното му присъствие и
по поразителен, пак изпълнен с парадокси начин навлиза в природата
на отношенията публика – артист – заобикалящ свят.
Подобно на „P Project“, „I-Cure“ също е обявен за „интерактивен пър
форманс“, но той вече не вдига публиката от мястото ѝ, не я качва на
сцената, а единствено разтваря рамката, отделяща сцена от зрители,
като директно ги адресира. Още в началото сценичната ситуация и дейст
вие се заяв яват като „лечебна сесия“, водена от изпълнителя. Той се
появява в ново превъплъщение на персоната на Иво Димчев, дегизиран
като дива с дълга руса перука, силен грим и оскъдно облекло, състоящо
се от странна наметка от червени конци върху полуголото му тяло, коя
то му придава вид на ексцентрич ен езотерик. С маниера на обиграна
модераторка той поздр
 авява зрителите, дошли на „най-лечебното пред
ставление за годината“, и кокетно и настоятелно представя неговия ос
новен инструмент – т. нар. „i-cure карта“, чийто образ светва на голям
телевизионен екран, а всеки в залата държи в ръка заедно с предвари
телно раздаден молив. Тя се състои от четири кръгчета и всеки в публи
ката е приканен да ги запълни съответно с наим
 енованието на орган в
тялото, ситуац
 ия в живота, човек и още нещо по желание, коит о иска по
време на пърформанса да излекува, да подкрепи, насочвайки към тях
„честотите“ и позитивната енергия, която получава от него, с „лечебно
намерение“. Центърът на картата се заема от червена точка, която сим
волизира всеки притежател на картата. По неоч акван начин солото бук
вализира разпространената концепция за театралната ситуация като
провокираща енергийна връзка между изпълнител и зрители в проти
чащото настояще на представлението. Но то нито я идеализира, нито я
романтизира, нито я предпоставя като някаква даденост. Изпълнителят
поема задачата да я организира, като я засилва, концентрира, канали
зира и трансформира, а лекуващата карта е буквален инструмент за
нейното непрекъснато поддържане, осъзнаване и установяване на подиректен и личен контакт между гледащия и случващото се на сцената.
Защото „i-cure картата“ е универсална спиритуална технология“, а пред
ставлението дава възможност „да упражняваме извличането на пози
тивни вибрации“ от света около нас. Това игрово въведение, движещо
се по ръба на пародийното и саркастичното, оставя впечатлението, че
представлението ще се занимава с разпространената днес и все по-вли
ятелна т. нар. „wellness индустрия“ на позитивното мислене, физическо
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то и духовното здраве. Тя със сигурност стои като далечна референция.
Но реално през поредица от действия, които по драматургия следва да
упражняват „целебен ефект“, изпълнителят непрекъснато манипулира
възприят ията и отношението на зрителите спрямо случващото се на
сцената, настройвайки ги първо на честотите на „тук и сега“ на пърфор
манса. В тези действия по парадоксален, привидно наивен начин той
сблъсква баналното (профанното) и достигането до архетипни образи и
съдържания. На фона на образ от идиличен плаж с палма на телевизи
онния екран, свирейки на виолончело и пеейки, той се превъплъщава
в подобно на русалка митично създание, което твърди, че е „тук от ве
кове, призвано да разпръсква любов“. На фона на забавен кадър на
тичащ гепард изпълнителят претърпява поредната метаморфоза в нещо
като вселенска майка, която трябва да нахрани своит е деца. Олицетво
рява се с водопад, който разпръсква своята енергия; пее, призовава
целебната мощ на сексуалната енергия, извършвайки на сцената поред
на симулация на сексуал
 ен акт, говори на различни езици, докато му
правят масаж, който действа благоприятно не само на този, който го
дава и получава, но и на онези, които го гледат… Добива образа и на
отдаващия себе си артист едновременно като някакво свръхсъщество,
но и като уязвим човек, който носи своите дилеми и вътрешни противо
речия, но и те могат да се трансформират в „позитивни вибрации“.
Затова и на зрителя периодично му се напомня да натиска с пръст раз
личните точки на своята „i-cure карта“ и така да „работи“ върху тях.
Всичките тези метаморфози, през които изпълнителят преминава, за
почват да придобиват значение на инсцениране на фигурата на пърфор
мъра/артиста като проекция на някаква свръхсила, коят о транслира през
себе си света, преобразява го, призвана е да трансформира страдание
то в него в честоти, които носят помирение, любов, положителна връзка
с другия и със света. Последната сцена на пърформанса постига особе
на трансгресия в установената подредба, разтваряйки едно измерение
на поразителна, неразрешима трагика, заложена в отношенията тво
рец – свят – зрители. Вече свалил перуката си, облечен в обикновена
тениска (с надпис на английски, който означава 6‑струнна китара – ар
тистът като инструмент, на който светът и зрителите „свирят“), Димчев
сяда пред телевизора, на който с удар от гонг напълно неочаквано се
появява снимка на труповете на две застреляни в главата деца, встрани
лежи и тяхната мъртва майка, облечена в дрехи, които подсказват, че
зловещата сцена е някъде от Близкия изток. Ефектът е шоков, дори пър
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„Танцът Делхи“ – Ив. Вирипаев, реж. Г. Стоев, Народен театър, 2017/18

воначалната реакция е да се запитаме за етичните основания на Димчев
да използва подобна снимка. Но той изключително умело обиграва
ситуацията. Изпълнителят изпада в нещо като психотичен транс и моно
лог, в който се кръстосват гласовете на наблюдатели на сцената (пред
полагаеми мнения на зрителите), неговият собствен (каква е отговор
ността му на артист пред лицето на насилието в света?), гласовете на
умрелите деца, с които „разговаря“ – всички те преминават през него и
диал
 огизират помежду си; той трескаво въплътява всички тези позиции,
обговаряйки шока от вида на недопустимото насилие, противоречивите
реакции, които провокира, но и търси излаз от него, който да ги транс
формира в друг вид сила. В този напрегнат момент парадоксално ко
мично изглежда, когато той взима своята „i-cure карта“ и призовава
зрителите да извлекат „доброта“ от образа. Наивността и на пръв поглед
абсурдността на жеста бързо са преодолени от сериозността на посла
нието. Пърформансът заяв ява себе си като практика да се опитваме да
се свързваме със света и помежду си по начин, по който може да тран
сформира болката и насилието в нещо друго – за Иво Димчев в любов,
в емпатия, в сила, с която можем да продължим напред. „I-Cure“ някак
парадоксално става пърформанс за това как можем да се отнасяме към
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страданието в света, без да потъваме в него. Фигурата на артиста сякаш
с особена сила го концентрира в себе си, той е пресечната точка между
света и зрителите; в неговото тяло и съзнание се „предоговарят“ отно
шенията помежду им. И в това Иво Димчев по неподражаем начин из
влича и трагично измерение – всеки жертва по нещо от себе си в тези
отношения. Накрая той, вече като самия себе си, без перука, с размазан
грим, сяда пред публиката и гледайки я, започва да натиска точките на
своята „i-cure карта“, назовава една по една за какво стоят и получава и
своя заряд от публиката.
Как да се изправяме пред страданието като екзистенциална категория
на живеенето, как се отнасяме към него, е тема и на едно театрално
представление на българска сцена, което я поставя отново през специ
фичен подход на организиране на театралната ситуация. Става въпрос за
„Танцът Делхи“ от Иван Вирипаев с режисьор Галин Стоев (Народен теа
тър, 2016/2017) – един от може би най-добрите примери за съвременен
драматичен театър от последните години, който вписва в своята естетика
и стратегии, идващи от изкуството на пърформанса. Те се изразяват не
толкова в актьорското изпълнение, а в подхода към организиране на
възприятията – то отваря рамката на сцената и обединява времето на
представлението с реалното време, наостряйки сетивата за момента
„тук и сега“. Във философската настройка на „Танцът Делхи“ се откриват
допирни точки с тази на „I-Cure“. Представлението се състои от седем
кратки сцени, които могат да се възприемат като седем съвременни
притчи, седем упражнения за изправяне пред болката от страданието,
загубата, смъртта, крайността на човешкото съществуване. Всички те са
като разиграване на един и същи мотив, обединен от историята за танц,
който има поразително въздействие върху всеки, станал негов свидетел.
Танцът е епитом на сетивното (съ)преживяване. „Танцът Делхи“ от пиеса
та се представя като побиращ в себе си цялата болка и трагика на света,
но през нейното съпреживяване носи лек и решение за страданието.
Посланието му е, че единствено усещането за единение, разтваряне в
настоящия момент, в който се отменят всички противоположности и се
сливат всички разграничения, болки и терзания, страданието може да
се трансформира в сила за неговото преодоляване; единствено интен
зивното преживяване на живота в неговата цялостност може да доведе
до сюблимен досег с щастието.
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Концепцията за единение и постигане на интензивно преживяване на
присъствието тук-и-сега става водеща и в представлението на режисьора
Галин Стоев в Народния театър. Той я осъществява по няколко начина.
Най-доминиращият е организацията на времето. В сценографското ре
шение на Никола Тороманов един часовник посочва точния реал
 ен час
във всеки един момент от представлението. Така театралната условност
се вписва в реалността, сценичното действие и зрителите са част от
един и същ миг, тяхното време е единно. Представлението не крие, че
е театър (така, както и пиесата твърди, че нещата трябва да се приемат
такива, каквито се явяват). То е една явна игра, сцената непрекъснато
се пренарежда според изричаните инструкции в ремарките. От друга
страна, то е устремено към „уголемяване“ на присъствието посредст
вом прожектиране на лицата на изпълнителите на голям екран, както и
посредством огледалата, обрамчващи едното крило на сцената, които
допълнително я удвояват и допълнително разширяват. Фокусът един
ствено върху немите лица на екрана, заснемани в реално време, върху
тяхното изражение, прихванато в определено състояние, подчертават
образа на човека, парадоксално подсилват сетивното му възприемане.
В представлението на Галин Стоев това се случва по един много дели
катен начин, който играе с различни регистри на изображението между
нежност, ирония, чувствителност. Така „Танцът Делхи“ разтв аря теат
ралната ситуац
 ия като „поле на емоцион
 ално съпреживяване“; работи
с/върху емпатията като ценност5.
Друг пример от актуалната сценична практика, който носи силна, катего
рична позиция по отношение функцият а и значението на театралната си
туация като обединяваща играещи и гледащи, е „NEОдачници“ – сценич
на версия по пиесата на М. Горки „Дачници“ с режисьор Иван Пантелеев.
Тя е заявена предимно на съдържателно ниво и е директно изречена в
самото начало на спектакъла, като в характерната за режисьора рацио
нална нагласа изказва нещо, с което и останалите театрални творци,
коментирани тук, навярно биха се съгласили. Затова и ще си позволя да
цитирам по-голям пасаж, с който всъщност представлението се открива.
5

В тези категории и самият Галин Стоев заявява естетическите си и етични
цели с този спектакъл. Вж.: Танцът „Делхи“: В полето на емоционалното
съпреживяване. Интервю на Сияна Недялкова с режисьора за бюлетина и
блога на МТФ „Варненско лято“ 2018, достъпно на varnatheatrefest.viafest.
org.
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„NEОдачници“ по М. Горки, реж. Ив. Пантелеев, Народен театър, 2017/18

В самото му начало героят на Владо Карамазов – Шалимов, се обръща
едновременно към своята събеседничка Маря (Теодора Духовникова) и
към публиката, казвайки: „Театърът е може би последното място, където
обществото дискутира и мисли на глас – и най-важното – вършим го за
едно. Театърът е момент на колективно съзнание. (…) Изключителното в
театъра е Времето. Времето, което отделяме, за да изтръгнем процеси от
реалността и да ги дестилираме до състоянието на висока възбуда, да,
в известен смисъл и до степен на нетърпимост… и така да ги превърнем
в изкуство. Да покажем тези процеси в момента на тяхното случване, в
движение, да ги покажем като демонстрация на недовършеното, като
Работа – работа върху живота, върху изкуството, върху отделната дума,
е привилегия и дълг на всяка сцена“6. Тези думи, вписани в сценичното
действие, до голяма степен отразяват начин на мислене, продължаващ
традицията на епическия театър. „NEОдачници“ също оголва театралната
ситуац
 ия като директно общуване между сцена и зрители, но до голяма
6

Текстът е дописан към пиес ата на Иван Пантелеев. Вж. Програмка към поста
новката „NEОдачници“ по Максим Горки. Сценична версия и режисура: Иван
Пантелеев. Народен театър „Иван Вазов“, сезон 2017/18.
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степен запазва рамката, която ги разграничава. Всъщност естетиката на
постановката прави интересно съчетание между съвременен епически
и драматичен театър. Фикционалната ситуация в пиесата на Максим
Горки е прехвърлена в условна съвременност и разтворена в контекста
на конгломерат от други текстове – художествени и документални, ко
ито обсъждат проблеми на днешния свят. Така летовниците на Горки са
представени като битуващи в една „родина“ – хотел три звезди (според
големия неонов надпис, който виси над почти голата сцена), и непрекъс
нато обговарят своя живот, в който се намесват актуални проблеми като
нарастващия детски глад, замирането на аграрното стопанство, обезсил
ването на гражданските протести, намеква се дори за бежанците и т. н.
Всеки от тях се ангажира по собствен начин с действителността, заема
„роля“ спрямо нея, следва собствена стратегия за оцеляване и придаване
на смисъл на живота си, и именно с това се занимава представлението.
Така сцената се превръща в своео
 бразен подиум на различни житейски
позиции. Въпреки че може да се усети като наставническо, не мисля, че
като етос то е дидактично, защото не определя нито една от тези пози
ции за абсолютна или вярна. По-скоро оставя на зрителите „работата“
да се съотнасят с една или друга, да се припознаят или не в някоя от
тях, вътрешно да дискутират с тях, а така и със себе си, със собствената
си нагласа и начин на съществуване в своята „родина“.
Накрая ми се иска да коментирам последен пример, който по интере
сен начин се вписва във въпроса за етоса. Без да е преднамерено или
търсено, негов автор отново е артист, който живее и работи между Бъл
гария и други европейски страни. Става въпрос за Християн Бакалов и
неговата перформативна имерсивна инсталация „Pure“7. Неслучайно
тя е от най-коментираните в текстовете от настоящия сборник, затова
няма обстойно да я описвам. Бих искала само да се спра на въпроса
как функционира естетическото преживяване, което тя организира за
своите посетителите, и отново – какъв смисъл му се придава. „Pure“ на
пълно излиза от рамката на сценичната ситуац
 ия и от конвенциит е на
представяне/гледане. Имерсивната инсталацията заличава границата
между зрител и творба – самата творба стават внимателно насочваните
преживявания на зрителя. По същество тя организира естетическо пре
7

„Pure“ се представя от 2017 г. на различни пространства в София, основно
в ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс, като през 2018 г.
става част и от програмата на МТФ „Варненско лято“.
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живяване, което е въплътено (embodied experience) – негова територия
са тялото и сетивните възприятия на посетителите, като вече от значе
ние тук са подходът към провокиране на усещания, тяхната плътност и
заряд. Драматургията на тази перформативна имерсивна инсталация
се състои от стимулиране на поредица сетивни преживявания, които
пораждат друг вид съотнасяне със заобикалящата реалност, с другия,
със самия себе си. Те разтварят вътрешното пространство, отключват
сетивната мисъл и въображение. Те, от своя страна, започват да творят
вътрешен, личен, индивидуален за всеки разказ за случващото се. Един
от най-запомнящите се мигове за мен беше, когато усещах как някой по
ема тялото и ръцете ми, насочва ги нагоре, сякаш устремени към нещо,
и в съчетание с ambient музиката, коят о се чуваше и разтваряше едно
друго пространство, преживяването беше като за издигане, въздигане
нанякъде, където вече през особените, замъгляващи образа очила, те
очаква играеща светлина. Това вече е станало част от моят а физическа и
сетивна памет като реално преживяно и думата, с коят о мога да опиша
този опит, е наистина сюблимен. „Pure“ на Християн Бакалов иска да
разтвори настоящия миг към други негови измерения, които сякаш ви
наги са там, но за до́ сега до тях са нужни други стимули. Като например
процепът, направен в един обикновен обръч с опънати конци, и когато
погледът попадне в него, пространството се раздвоява и разтроява и
ние се движим в тези множество измерения – реални и имагинерни.
Така „Pure“ създава режим на възприят ията и сетивното преживяване,
който излиза извън ежедневния, извън ординерните отношения със
заобикалящия свят, разширява хоризонта на възприятията и разтваря
пространство за един алтернативен опит и уникално естетическо пре
живяване, което твори изотвътре свои разкази за света. Инсталацията
може да функционира единствено през преодоляване на обичайните
защитни механизми и контрола в поведението ни, през това да се оста
виш на допира на другия, на сетивния обмен с него и със средата, да
имаш доверие и да се отпуснеш, да повярваш на уверението за етика
на отношенията в нея. Именно свръхоценностяването и директното
практикуване на тези качества намирам определящи за етоса на „Pure“.
И когато пак се върнахме на понятието „етос“, не може да не се спомене,
че една от съществените промени в българската театрална практика от
последните десетилетия, която извежда напред именно „етоса“ на те
атъра, е безспорно новата вълна от документален театър, представена
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„Pure“ – концепция и реал
 изация: Хр. Бакалов, ДНК, 2018

основно от Студио за документален театър „Vox Populi“ с водещ режи
сьор Неда Соколовска и поредицата документални представления на
Театър „Реплика“. За драматургичен материал на своите представления
те взимат реални истории на хора, представящи различни, предимно
маргинализирани или в неравностойно положение социални групи,
за да повдигнат през тях дискусия върху актуални обществени проб
леми. Художествените резултати на техните представления варират, с
възгледите в някои от тях може да се спори, но факт е, че едни от найуспешните сред тях – като напр. поредицата „Невидими“, „Але, хоп, по
опънатата тел“, „Което остава“ с режисьор Неда Соколовска – не само
дават глас на истории, които остават нечути в публичното пространство,
но и работят за това да се промени персп
 ективата към тях, апелират към
съпричастност. Тази вълна в българския театър може да се съотнесе към
наблюдаваната от социолога Паскал Гилен и драматурга Ги Кулс промяна
на парадигмата в европейска сценична практика през първото десетиле
тие на 21. век, която се изразява в ново и нарастващо етично съзнание
на артистичната общн
 ост за начина, по който може да се занимава с
по-големи социални предизвикателства на съвремието и да навлиза в
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креативен диал
 ог с обществото, който може да провокира нови етични
избори на неговите членове8.
И тук бих искала да се захвана за понятието „етичен обрат“. Не бих могла
да твърдя, че коментираните тук представления носят такъв в българска
та изпълнителска практика. Но това, което ги обединява, е едно дълбоко
хуманно послание. По същество то не е чуждо на театъра. Изкуствата
и в частност сценичните изкуства винаги са се обвързв али с хуманните
ценности, които крепят човечеството. Обсъдените тук примери по-ско
ро продължават по съвременен начин съществуващи традиции, като на
фона на доминиращата театрална практика днес те достигат до по-нови
и оригинални принципи на смисъла, който се придава на преживява
нето в театралната ситуация. Определящи за тях се оказват отварянето
на рамката на сцената, проникването на театралната условност в реал
ността, конституирането на единно време-пространство между сцена и
публика. Ако се върнем конкретно да въпроса за техния етос, струва ми
се, че той произлиза от нагласите на един нов, „втори“ хуманизъм днес,
за който говори френският философ Люк Фери: „На мястото на първия
хуманизъм, този на Просвещението и правата на човека, идва втори,
значително разширен хуманизъм: нов хуманизъм на братството и сим
патията, който вече не жертва човека в името на нацията, революцията,
че и прогреса (идеал
 и, поставяни извън и над човечеството), но намира
в самата непосредственост на нашето съществуване и на чувствата ни
към другите източник на една позитивна утопия“9. Във време, в което
дигиталните технологии доминират начина, по който хората общуват
помежду си и със света и ги правят повече от всякога едновременно
свързани и изолирани, а обществата стават все повече ценностно разе
динени, актуализирането на подобна недогматична и универсалистка
„позитивна утопия“ изглежда повече от закономерно.

8

9

Вж. Cools, G. and P. Gielen (Eds.). The Ethics of Art. Ecological Turns in the Performing Arts. Valiz, Amsterdam, 2014.
Фери, Л. Красивата история на философията. С., 2018, 296.
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АЛБ ЕН А ТАГАР ЕВА
В съвременния динамичен свят театърът е провокиран все по-бързо да
реагира на случващото се в обществото не само с темите, коит о избира,
но и с формата и езика, чрез които ги представя. Ако се обърнем назад
и погледнем развитието на сценичното изкуство, можем да откроим
няколко важни стъпки, способствали за развитието на театралното прост
ранство и специално на сценографията. Театралната сцена своевременно
„приобщава“ и припознава изобретенията на съответната епоха като
средства за развитие на собствения си език.
В следващите страници ще споменем накратко някои от значимите за
сценографията промени, които имат пряко отношение към развитието
ѝ и повлияват на съвременната практика. Такова е например изобре
тяването на електрическата крушка, внедряването на електрическото
осветление на театралната сцена, а впоследствие и утвърждаването
на т. нар. „горно осветление“ от Адолф Апия. Насоченото осветление,
проектиращо сенки върху изградената архитектура, дава възможност
за постигане на фрагментарност, създаване на светли и тъмни петна и
силен контраст. Въпреки че поставя само няколко спектакъла, идеите
на Апия за осветлението повлияв ат не само върху развитието на сце
нографията, но и върху цялостното развитие на театралното изкуство.
Преди това обаче обществените и икономическите промени, които
настъпват в европейските общества с подема на индустриалната рево
люция, оказват сериозно практическо влияние на сцената. Дени Бабле
посочва една съществена промяна, която се случва не само в театъра,
но и в обществения живот в края на 19. в., и която, наред с Вагнеровата
идея за тотално изкуство, силно повлиява театралните концепции на
едни от най-значимите реформатори на сцената, а именно Адолф Апия
и Гордън Крейг. Това е сценичното осветление, което се използв а като
основен елемент за подчертаване на формата и постигане на динамична
сценична среда. То е възможно благодарение на все по-широкото прила
гане на електричеството и изобщо на електрифицирането на театралните
сгради. Бабле посочва, че „през 1887 г. повече от 50 театъра в Европа
вече прилагат електрическото осветление на своит е сцени. Използването
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„Латерна Магика“ – реж. А. Радок, сцен. Й. Свобода, 1958

му обаче подчертавало слабостите на традиционната декорация, като
прави видими грубо боядисаните плоскости и показва невъзможността
да се създаде хармония между триизмерното пространство и актьорската
фигура, движеща се между плоските рисувани канави“1. Традиционната
декорация в края на 19. в. е формирана от отмиращата неокласицистична
и романтическа естетика на сцената. Характерни за нея са композициите
от плоски рисувани кулиси, които ограничават мизансц
 ена по ширината
на сцената. На големите европейски сцени тази технология е достигна
ла размерите на индустрия, в която са ангажирани не само художници
и скулптори, но също инженери и много технически лица, работещи за
реал
 изирането на красиви сценични картини.
Друг важен момент за сценографията и театъра е появата на киното и
развитието му в изкуство. Влиянието на киното върху театралната есте
тика е обект на редица изследвания. В своята книга „Филмовата прожек
ция в театралния спектакъл 1909–1969“ Светослав Кокалов анализира
значението на киното за развитието на спектакъла и по-специално за
1

Bablet, Denis. The revolutions in stage design of the XX century. Leon Amiel,
Paris – New York, 1977, 40.
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сценографията, като подробно разглежда практиките на едни от найзначимите фигури в театралната история в посочения период. Кокалов
обобщава: „Обновяващата енергия, която киното инжектира в театъра,
дава най-различни резултати, (…) няма да е пресилено, ако кажем, че
днешният театър е такъв, какъвто го познаваме, благодарение на киното.
Индиректно киното провокира, повлия, промени и тласна театъра към
експерименти в различни посоки, понякога взаимно отричащи се“2.
Любопитно е да се отбележи, че прожекционната технология, по при
мера на електрифицирането на театрите, изключително бързо (само за
две десетилетия) се разпростра нява из големите театрални институции
в Европа: „След първите включвания на киното на Мелиес в кабаретни
спектакли тази практика се разпростран
 ява бързо в Европа. Големите
музикални театри купуват прожекционна техника. В Германия след Пър
вата световна война броят на оборудваните сцени е вече 15“3.
Прожекцията дава възможност постановката да се разгърне в един
по-широк план, като предложи на зрителя друг поглед към театралната
сцена. Едни от най-влиятелните реформатори в театъра експеримен
тират с използването на киноизображението в спектакъла. В началото
на 20. в. Всеволод Мейерхолд, Ервин Пискатор, Бертолт Брехт, Сергей
Айзенщайн заедно с художниците, с които работят в своите продукции,
започват да използват постиженията на киното, за да разгърнат езика
на постановките си, да го обогатят и най-вече за да превърнат театъра в
тотално изразно средство – средство за пропаганда на идеи.
От друга страна обаче кинопрожекцията сама по себе си (в първообра
за си на заснето на лента действие във времето и пространството) все
още не е онова средство, способно да предизвика революционен обрат.
Включването на движещите се картини в театралното действие придо
бива нови измерения с идеята за монтажа: „Монтажът е ключова дума
за цялото модерно изкуство. (…) Простото (на пръв поглед) залепване
на късове лента, фиксирала различни отрязъци от време и движение,
персонажи и форми с различна едрина, перспективи и положения в
пространството, отключва страстите на авангарда към новия феномен

2

3

Кокалов, Светослав. Филмовата прожекция в театралния спектакъл 1909–
1969. София: НХА, 2013, 41.
Пак там, 37.
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и окончателното загърбване на наративния театър“4. Монтажът на ки
ноизображения и съчетаването му с живия актьор на театралната сцена
в комбинация с експресивното осветление са новите елементи на сце
нографията, които продължават да се развиват стремглаво с напредва
нето на технологиите.
През 1958 г. една от емблематичните фигури в сценографията във втората
половина на 20. в. – Йозеф Свобода, впечатлява гостите на изложението
в Брюксел със своят а инсталация за Чехословашкия павилион „Латерна
магика“. Тя представлява симултанно прожектирани изображения на
различни екрани (полиекран), които са в комуникация както помежду
си, така и с актьора на сцената. Този принцип на работа се превръща в
знаков за Свобода, който дълго експериментира с използването на ви
деото и прожекторните екрани в своите спектакли в продължение на
три десетилетия.
Този подход впоследствие се превръща в устойчив елемент на театрал
ния спектакъл, който преживява бурно развитие от 60‑те години до наши
дни, неминуемо обвързан с развитието на технологиите. Арнолд Арънсън
споделя: „Старото обозначаване на театъра, публиката, дву- и триизмер
ните образи, физическата рамка и реалното време и пространство са
подрити, разширени, разбити и разтърсени. Ние сме обгърнати в криза.
Съществува обаче едно вълнение – това са дигиталните технологии. Те са
значима промяна, осъществяваща важна трансформация в човешкото
съзнание подобно на тази, коят о се случва в западната история между
Средновековието и Ренесанса“5.
Дигиталното изображение е обект на редица теоретични изследвания.
Едно от най-обстойните в тази посока е на Стив Диксън „Дигиталното
представление“6. В него Диксън разглежда както историческото, така и
естетическото влиян
 ие на киното, видеото и дигиталното изображение,
техните взаимоотношения и въздействие върху театралното представ
ление. Той подчертава, че „театърът изначално е виртуална реалност
4
5

6

Пак там, 40.
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.
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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„Хаканаи“ – Компания „Адриен М. & Клер Б.“, Франция, 2013

или „оригиналната машина за виртуална реалност“7, тъй като зрителите
са призовани да се потопят в един изкуствено създаден свят. Диксън
анализира също така и дефинициит е за виртуално пространство, коит о
различни теоретици, главно през 90‑те години, формулират. Най-пълна
та според него е на Хауард Рейнголд и тя включва три взаимосвързани
аспекта. Първият е „потапяне“, или човекът да бъде заобиколен от три
измерен свят; следващият е да има възможност човекът да се движи в
този свят, да избира своята гледна точка; третият е манипулацията, т.е.
да има възможност да влияе и да променя средата8. Тези определения
датират от началото на 90‑те години и към днешна дата вероятно могат
да се прибавят още аспекти на виртуалната реалност, като например
възможността за живо общуване (VR9 Chat) между хора във виртуално
пространство, докато физически се намират на различни места по света.
Тук разликата със стандартните социални мрежи е, че потребителят

7
8
9

Ibidem, p. 362.
Ibidem, p. 364.
Virtual Reality – от англ., виртуална реалност.
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ползв а VR-очила или диспл
 ея на телефона си, чрез които се потапя в
предварително избр
 ания свят.
Въпреки всички тези възможности, които съвременният технологичен
свят предоставя, театърът продължава внимателно да подбира изразните
си средства. Но все по-реална става възможността зрителят да бъде по
топен в действието чрез всички свои сетива едновременно. Към текста
и сценографията, коит о възприемаме, се прибавя и възможността той
да бъде „пренесен“ или „потопен“ в изцяло моделиран свят. С разви
тието на индустрията, разработваща VR-технологии и продукти, този
свят вече може да бъде предварително заснет, т.е. не само компютърно
генериран. Такъв пример е гостувалият преди година в София в рам
ките на АСТ фестивал за свободен театър 2017 г. спектакъл „Whist“ на
британската компания AFE (Ashford). В спектакъла-преживяване, траещо
около 40 мин., зрителят, или по-скоро посетителят, навлиза в света на
представлението чрез VR-очила10 и след кратки инструкции за премина
ване през виртуалното пространство на представлението. Така оборуд
ван и на практика изолиран от действителността, той поема по пътя на
сюрреал
 истични образи, които изникват около него. Потапянето в този
свят е неизбежно. Веднъж попаднал там, последователно той започва
да преминава от място на място, от стая в стая. Празни, странни, някои
мръсни, други тъмни. Актьорското изпълнение е по-скоро присъствие
и е част от този сюрреалистичен филм с елементи на хорър. Усещането
за попадане във филм е изключително реално. На практика човек губи
връзката си със заоб
 икалящия го действителен свят, губи ориентация в
пространството, което налага по време на преживяването хора от екипа
да се грижат за безопасността на зрителите.
Тези технологии формират нови полета на театралното преживяване.
Зрителят напуска комфорта на стола в салона и се потапя в интерактивно
приключение. Той например влиза в дома на персонажите, седи с тях
на една маса, разхожда се в стаята, прескача от място на място само с
едно движение на погледа си.
Спектакълът „Хаканаи“ на френската компания „Адриен М. & Клер Б.“,
който гостува във Варна по време на театралния фестивал „Варнен
ско лято“ 2018, е друг интересен и определено въздействащ пример
10

Очила за виртуална реалност – шлем, който се поставя на главата, а пред
очите е поставен диспл
 ей, реаг иращ на погледа на човека.
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за използване на дигитални технологии. Компанията съчетава танц и
3D-изображение, реагиращо на движенията на изпълнителя. Резултатът
е впечатляващ диалог между виртуалност и реалност. Зрителят тук е в
позицията на наблюдаващ, а медията е активен парт ньор на танцьора.
На практика простите геометрични форми, появяващи се по стените на
специално изградения куб, в който се случва танцовото изпълнение,
оживяват пред очите на зрителите. Всичко това става чрез сензори, отчи
тащи движенията на изпълнителката. Хореографският материал прелива
между тялото на танцьора и дигиталното изображение.

© Фотограф Паул Плеус

Театърът се дигитализира все по-бързо и по-качествено и използва раз
витието на технологиите, за да експ
 ериментира, изобретява и въвежда
нова театралност, която изисква от зрителя активно участие. От една
страна, потапяйки го буквално във виртуалната реалност и от друга –
въздействайки му чрез ярки образи и на пръв поглед невъзможни вза
имодействия, оставящи усещането за преживяна магия.

„Whist“ – VR театър, създатели: Е. Фурми и А. Накамура (AΦE), Великобритания,
2017
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ЗОРН ИЦ А КАМ ЕН ОВА
След началото на 21. век потенциалът на кукления театър се проявява в
две посоки. Едната е класическият куклен театър, който в същността си
се основава на връзката на театъра с драмата (литературноцентр
 ична
форма), а другата се базира на възможностите на неживата материя на
сцената да формира театрална изразност без връзка с текста – тя може
да се нарече „визуална посока“ в развитието му. По-пълна представа
за нея получаваме при аналогия с драматичния театър. Описвайки
понятието „постдраматичен“, Ханс-Тис Леман казва, че „става въпрос
действително за театър, който под най-различни форми напуска един
стар модел – модела на театъра на драмата, като единствен и осно
вополагащ и който се дефинира по нов начин – като ситуация между
актьори и зрители“1.
Вевропейската куклено-театрална практика след 90‑те години на 20. в.
се променя формулировката на понятието „кукла“. Все по-често се
говори за куклата като част от по-широкообхватното понятие сцени
чен обект (performing object). Това понятие е въведено за пръв път от
Франк Прошан, за да означи „материални образи на хора, животни и
духове, които са създадени, представени и манипулирани в наратив
но или драматично представление“2. От днешна гледна точка кукла/
сценичен обект може да бъде всеки присъстващ художествен или
дори ready-made продукт на сцената, който е подложен на оживяване
и одушевяване, подчинен на художествена идея, както и всеки пред
мет, материал, материя, част от неживата среда, от пространството,
от тялото, на който е привнесено определено отношение от страна
на твореца. Именно това налага в някои страни кукленият театър да е
причислен към театъра на анимацията, което измества вниманието от
субекта (куклата) към действието (анимацията) и отношението между
актьор и нежива среда.
1

2

Леман, Ханс-Тис. Интервю на Ангелина Георгиева. – Литературен вестник,
XVII, 1, 10–16.01. 2007, с. 8.
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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„Деволюция“ – реж. П. Пашов-син, Театър Ателие 313, 2011

Това разширяване в понятието е базисно за куклено-театралното пред
ставление. След като куклено-театрален персонаж може да бъде и сце
ничната кукла, но и всеки обект или материя, границите на кукления
театър също се разширяват към жанровете обектен театър, театър
на материала или дори дигитален пърформанс. Съществува спор меж
ду теоретиците доколко тези нови форми могат да бъдат причислявани
към куклено-театралното изкуство, защото в тях „липсва кукла“3. Тъй като
творците, които се занимават с експерименти в тази посока имат пре
дишен опит в сферата на традиционния куклен театър, то те могат да се
приемат като негови най-нови прояви.
Съвременните достижения дават възможност на куклената идея да раз
шири своето практическо приложение и да напусне границите на теат
ралното представление. След 2000 г. развитието на новите технологии
въздейства върху създаването и кинетичните механизми на куклите/
обектите, както и на тяхното художествено пласиране в киното, телеви
зията и видеоигрите. „За относително кратко време кукленото изкуство
3

Виж и Миланова, Милена. Театърът на материал
 а и неговото място спрямо
кукленото изкуство. – Кукларт, 2014/8, 9.
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„Краят на земите“ – компания „Филип Женти“, Франция, 2005

се трансформира от маргинален и пренебрегван жанр за детско или
народностно представление в неразделна част от съвременния театър,
кино и телевизия.“4 Тази възможност е изразена в динамичния модел,
който обобщава видовете куклени обекти в т. нар. „куклено дърво“5
на американския театрален изсл
 едовател Стивън Каплин. Той обхва
ща и класическите кукли (марионетни, ръкавични), но и най-съвре
менните анимирани обекти (наречени още дигитални и виртуални),
които съществуват в опосредствана среда, т. нар. „медийни кукли“,
описани подробно от Джина Павлова: „Медийната кукла представля
ва или компютърно-графична рисунка, или триизмерна материална
кукла, пренесена в дигиталното пространство. Образът ѝ е изчистен от
актьорското присъствие, говорът ѝ е този на актьора озвучител, дви
женията ѝ се захранват от движенията на актьора в реално време“6.
Такива примери има в stop-motion анимацията, при аниматронните
4

5
6

Kaplin, Stephen. A Puppet tree. A model for the field of Puppet Theatre. Cambridge, 2000, p. 18.
Виж: https://muse.jhu.edu/article/32951/figure/img01.
Павлова, Джина. Естетически проекции на театралната кукла. Изд. „Гея 2000“.
С., 2015, с. 81.
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кукли, при куклите, създадени с метода на компютърната анимация, и
дистанционно манипулираните обекти. Stop-motion (stop-action) анима
цията e най-разпространена, като една от разновидностите ѝ е т. нар.
пластилинена анимация (clay motion). Тя представлява заснемане на
поредица от статични промени и сглобяването им в единен движещ се
образ. Аниматронните кукли (задвижвани дистанционно или роботи)
се анимират и взаимодействат с останалите обекти в реално време,
създавайки виртуален образ, а медията опосредства възприемането
на случващото се.7 Друга подобна съвременна технология, която черпи
вдъхновение от куклената анимация, съчетана с дигиталното развитие
и компютърната анимация, е motion capture технологията, буквално
преведено като хващане на движението. Тази технология се постига с
обличане или поставяне на специални трансм
 итърни детектори върху
ставите на човешкото тяло, за да се пресъздаде върху екран и в реално
време движението на обекта.
Видяхме докъде може да стигне влиянието на технологията по линия на
манипулирането на куклените обекти в киното и телевизията, но диги
талното е способно да се внедри и в самото представление, например
в performance animation (анимационно представление) – „дигитално
кукловодство, което оживява героите чрез контролиране в реално време
на тримерни компютърни фигури с помощта на интелигентен софтуер“8.
Различните употреби на куклата като сценичен или кинообект, които
бяха изброен
 и дотук, се определят от факта, че куклата сама по себе
си е неутрално средство, което оживява в ръцете на кукловода и обек
тивира режисьорските намерения, като предлага различни подходи за
импл
 антиране в спектакъла, телевизионното предаване, кинопродук
цията, компютърната игра.
Можем да обобщим, че след 90‑те години на 20. в., катализирани и
от бързия технологичен напредък, куклата и кукленият театър започ
ват да търсят свое самостоят елно развитие. Както куклата разширява
своите възможности във виртуалните прояв и9, отделно от сцената,
така и куклено-театралното изкуство започва да експериментира със
7

8
9

Пример за ползв ане на аниматронни кукли е филмът на Джим Хенсън „Ла
биринт“.
Павлова, Джина. Цит. съч., с. 68.
Виж и Kaplin, Steven. Op. cit., р. 18.
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своя доскоро най-важен и легитимиращ го атрибут и така достига до
обектния театър и театъра на материала (обобщени в термина визу
ален театър). Театърът на материала в чист вид не се опира върху
писания текст и скъсва със стремежа към извеждане на смисли от него.
Основен източник на смисъл са материята, материалът и визуалните
образи, които те могат да генерират, и затова се въвежда понятието
визуална драматургия. Този тип театрални търсения се занимават с
материализиране на вътрешния живот или с проявата на различни
отношения между персонажите, но чрез неутралния обект на сцената
(куклата). Към визуалния театър биха могли да бъдат причислени и
примери от театъра на сенките, музикално-ритмичните спектакли с
автентични предмети и примери от практики, установили се още през
60‑те години на 20. в. Огромната разлика между тях и съвременните
визуални търсения на творците10 е в това, че театърът на материала
е по-абстрактен и е визуална смесица между пантомима, хореогра
фирани движения, драматичен театър, танц, цирк, акробатика, а пос
ланията пресъздават „движенията на душата“, чувствата, любовните
отношения, страстта, тъгата, маниите, редица фиксации, фрустрации,
страхове, обобщавайки символи и метафори така, че да носят в тъл
куванието си досег с дълбочинни образи, архетипи, несъзнателни или
съноподобни реалности. Различен е методът на работа при създаване
на представлението – започва се от опити с материала, който ражда
образите, и едва след това се изгражда драматургията (тя се разбира
в широкия смисъл като конструкция). От значение е вярата на кукло
вода аниматор в неживата материя, „делегирането на внимание“11 и
водещата ярка визуалност. Най-често представлението се основава на
отделни миниатюри и не се търси единен смисъл, т.е. отпада традици
онният процес на създаване на спектакъл, който започва с репетиции
на маса, действен анализ на текста и режисьорска концепция, която да
обективира по интересен и оригинален начин текста чрез актьорското
изпълнение. Освен това рецептивната стратегия е съвсем различна и
целта не е сюжетът да бъде тълкуван единствено през логиката; по-ско
ро образите действат на архетипно ниво и представлението се случва
10

11

Например търсенията на френския режисьор Филип Женти и неговата ком
пания.
Понятието е заето от интервю с актрисата Милена Миланова за целите на
статията.
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„you & me“ – автор Ф. Фрасето, компания Mummenschanz, Швейцария, 2016

като индивидуално преживяване за зрителя в залата. В тази плоскост
можем да разграничим класически и експ
 ериментален куклен театър.
При първия има еднозначност на връзката драматургия – спектакъл –
рецепция и спектакълът е създаден, за да „прочете“ по интересен и
адекватен начин драматургията, която се разбира в тясно значение
като текст за театър или пиес а, и то предполагаща участието на куклен
персонаж. За експерименталния куклен театър е характерен акцентът
върху отношението творец – нежива материя, която може да е при
роден или фабричен материал, може да е тема, да е текст или друго;
представленията са изградени на етюден принцип като отделни ми
ниатюри и често са почти без думи, само със сериозно музикално и
светлинно оформление, и създават впечатляващи в мащабността си
внушения и метафори. Те не подлежат на еднозначно тълкуване, а то
се случва чрез асоциативния потенциал на предложените образи на
базата на индивидуалното преживяване и опитност.

98

ПРОМЕНИТЕ В ТЕАТРАЛНАТА СИТУАЦИЯ

Накрая, заедно с Тина Бикат можем да обобщим, че „думата кукла все
още означава за много хора марионетка или ръкавична кукла, използва
на, за да се разкаже проста история за деца. Терминът визуален театър
дава много по-истинска идея за природата на този вид изкуство. Куклите
могат да произведат интелектуален, политически и емоционален удар,
достатъчно фин за повечето детски представления, но и сериозен и мо
щен в театъра за възрастни“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
МИХ АИ Л БАЙКОВ
Съществува една особена трудност да уловиш нещо, чиято природа е
неуловима, ефимерна, умираща в мига, в който се ражда, но и приро
да, която се развива и променя. Театърът съдържа в себе си имено тази
парадоксалност, която го прави така сложен за „заснемане“. Каквото и
да кажем за театъра днес, то има опасност да не е докрай валидно утре,
но това не отменя необходимостта ни да следим какво го вълнува, какво
привлича интереса му, къде е фокусът му и кои са думите на днешния
ден, с които си служи.
Театърът като всяко живо изкуство расте и приема нови форми. Поняко
га тази промяна става неусетно, друг път – външни фактори участват в
метаморфозата му. Понякога процесите са свръхбавни и често изглежда
така, все едно е в застой – липсват нови форми, имена, идеи и като че ли
всичко е добре рециклирана стара поетика. Друг път един спектакъл или
творец може да отключи вълна от промени, да вдъхнови цели екипи да
променят посоката на своят а работа. Какъвто и да е пътят обаче, наша е
отговорността да регистрираме процесите и явленият а в съвременния
театър, да търсим разбиране за неговото актуално състояние като сбор
от художествени, технологични и социокултурни практики.
В следващите няколко страници ще се опитам да направя няколко бързи
„полароидни снимки“ на онези лица от съвременния български куклен
театър, които считам за важни на този етап. Бързото им проявяване ще
ни даде представа за този иначе неясен, или както го нарекохме по-горе,
бавен процес на придвижване на театъра, който често ни дава усещане
то, че нищо (което да си струва) не се случва. А често това е всичко, от
което имаме нужда – да видим хората и техните лица, да разпознаем
работата им и да ги ситуираме в контекста на новото време, на театрал
ната ситуация, в която битуват.
Макар и да има граници, в които да се разполага, театърът като такъв,
дори и този в България, остава твърде широко понятие, което изиск
ва своето време, за да се откроят в дълбочина настъпилите промени.
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© Фотограф Любомир Русев
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Тук ще се спра само на някои от тях, и то в полето на кукления театър,
който има необходимостта да говори за себе си точно в този момент и
това личи през репертоарните решения, имената и екипите, коит о цир
кулират по сцените у нас.
Когато става дума за промени, най-често те са свързани с някаква нова
вълна, която се вмъква в системата, създавайки концентрични кръгове
в иначе блатистия контекст на развитие на културата и нейните потреби
тели. Именно благодарение на тях и тяхното движение до нас достигат
трептенията, които дават много повече надежда за промяна в театъра.
Сред новите имена, които навлизат мощно в куклено-театралния свят
със своит е идеи, естетика и творчески предпочитания, ще откроя тези на
Елица Петкова, Ива Гикова и Ивайло Николов. Важно е да отбележим, че
през повечето време те присъстват заедно на сцената, създавайки онзи
почти задължителен колаборативен процес в кукления театър между
режисьор и сценограф, на който се крепи добрият спектакъл. Ето защо
появата на нови лица, които да продължат тази успешна практика след
тандема Веселка Кунчева – Мариета Голомехова, е само по себе си съ
битие, което трябва да маркираме.
Студент на доц. Петър Пашов, Елица Петкова завършва режисура за
куклен театър в НАТФИЗ и още с дипломния си спектакъл „Продаденият
смях“ от Джеймс Крюс прави ярко впечатление. Силни и смели режи
сьорски решения, които стават четими за публиката; добра работа с
актьора, в чието поведение на сцената личи провеждането на задачата;
ясно разчетена партитура на куклата и връзката между нея и актьора,
и не на последно място – способност да генерира около себе си екип
от съпричастни на идеите ѝ хора, които да ѝ вярват и следват посоката,
която е избрала. Това са само част от уменията, които притежава в тази
съвсем сега започваща професионална кариера. В последвалите три
спектакъла – „Страната на Оз“ по Лиман Франк Баум в Столичния куклен
театър, „Джелсомино в страната на лъжците“ по Джани Родари и „Алиса
в страната на чудесата“ по Луис Карол в Държавен куклен театър – Стара
Загора, Елица Петкова запазва интереса към големите автори, успявайки
да наложи в своята работа две неща: собствен прочит на драматургия
та, която често търпи сериозни изменения от оригинала, но без това да
накърнява авторството на текста, и визуална поетика, която присъства в
спектаклите ѝ като отличителен код. Това, както и дошлият през 2017 г.
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„Икар“ за „Джелсомино“ за най-добър спектакъл са повече от достатъчни
условия, за да отчетем присъствието ѝ в кукления репертоар и да си да
дем сметка за онова, от което новите имена в българската постановъчна
практика се вълнуват. Как тези решения влияя т на развитието на кукле
но-театралния афиш – тепърва ще наблюдаваме в исторически план,
тъй като отстоянието от техните премиери до днес е твърде късо, за да
ни позволи детайлен анализ на влиян
 ието, което имат върху публиките
в градовете, в които се случват. Сега можем да видим силния интерес,
който спектаклите генерират, и тук съвсем нямам предвид специално
пътуващите ученици от съседни на Стара Загора градове, дошли да видят
тези две постановки. По-важна за мен остава реакцията, която децата
на новото време имат; как тяхната представа – тази на родените след
Милениума, резонира с новия прочит на класиката, направен от нашите
New Kids on the Block – децата на 90‑те, които сега правят своите първи
успешни полети в естетиката на т. нар. „куклен театър“.

© Фотограф Гергана Дамянова

Тук е моментът да спомена и имената на друг значим за съвременния
театър дует – този на Ива Гикова и Ивайло Николов. Двамата сценогра
фи, които също завършв ат Театралната академия в София, в класа на

„Алиса в страната на чудесата“ – Л. Карол, реж. Ел. Петкова, сценография и
кукли: И. Гикова и И. Николов, ДКТ – Стара Загора, 2018/19
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проф. Майя Петрова, отдавна са надскочили необходимостта си да ра
ботят само в сферата на кукления театър, макар куклите, които създават,
да са повече от ювелирни. Тяхната работа е добре позната в последните
спектакли на Столичния куклен театър – „Карлсон“, „Авеню Q“, „Прин
цесата и свинарят“, както и в споменатите вече съвместни проекти с
Елица Петкова – „Джелсомино…“, „Алиса…“, „Продаденият смях“ и „Бяла
приказка“, но заедно с това тя е избор и за сценографските решения в
спектаклите на големите и утвърдени режисьори като Маргарита Мла
денова. Поканите да реализират „Човекът, който искаше“ по А. П. Чехов
в МГТ „Зад канала“, „Кавказкият тебеширен кръг“ по Б. Брехт в Драма
тичния театър във Варна или „Продадено“ по „Вишнева градина“ от
А. П. Чехов в Учебния театър на НАТФИЗ легитимират тяхното присъствие
в българския театър като значимо и устойчиво. Те показват колко тънка
всъщност е границата между сценичните изкуствата и колко талантът не
признава клишета, в коит о да побира своето майсторство. И няма как
да е друго, когато видиш мащаба, с който работят, без значение от го
лемината на сцената; когато отчетеш експресивността на куклите, които
създават, или детайлите в костюмите към техните представления. Ива и
Иво (както често можем да чуем да ги наричат в гилдията) винаги успяват
да изпълнят Първия закон на кукления театър – да одухотвориш неживата
материя; тъкмо заради това в работата им личи професионализмът, но
заедно с това и любовта към онова, което правят – достатъчен аргумент
за постановчиците, които ги избират в екипите си.
Промяната в театъра, за която говорим днес, започва от реал
 изирането
на избори като тези. Когато един млад режисьор избере за свой художник
на спектакъла съмишленици от студентската скамейка, или когато един
режисьор доай
 ен се довери за сценографските си решения на артисти с
друга чувствителност, с друго вътрешно трептене, то тогава в културното
ни пространство се формира достатъчно мощна „волтова дъга“, която
успява да разтърси изпадналата в творческа кома професионална среда
и да придвижи напред сценичния език. Да придвижи напред театрал
ната рецепция, да развие вкуса на публиката и да поиска промяна на
моделите – художествени, естетически и професионални.
И понеже живеем във високотехнологичен свят, в който на практика
почти няма невъзможни неща, дори и в сценичните изкуства, в коит о
можеш да станеш съпричастен на най-високите образци на театъра,
гледайки например спектакъл на „Метрополитън Опера“ на живо, в
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реално време, седейки си уютно в собствения град, в киното до вас, то
и следващият пример, който ще дам, е за един такъв иновационен скок
в родния куклено-театрален ландшафт.
„Малка театрална компания“ (МТК), както и името ѝ недвусмислено
подсказва, е малка театрална компания, основана от четирима прияте
ли, трима от които завършили актьорство за куклен театър в класа на
проф. Жени Пашова, и един, завършил режисура за куклен театър в класа
на проф. Славчо Маленов. Този куклен квартет решава през 2013 г. да
създаде свой театрален субект, чрез който да реал
 изира идеите си за
кукления театър. Така се раждат спектаклите „Каквото направи дядо, все
е хубаво“, „От Кулата“; няколко творчески ателиета – „Веджерионетки“,
което помага на деца и родители да изработят свои собствени марио
нетки; „Кукли от Кулата“ – ателие за изработка на кукли от отпадъчни
материали, допълващо спектакъла със същото име, в което акцентът е
върху рециклирането и грижата за околната среда; „Куклената ферма“ –
ателие за изработка на кукли от плодове и зеленчуци и други природни
материали, което пък насочва вниманието на децата към полезните за
здравето продукти през играта с тях. Все социално ангажирани проекти
с мисъл и отношение много отвъд собствената необходимост за игра
и потребността да се показваш пред публика. И така до 2017 г., когато
Компанията е на кръстопът и решава накъде да поеме оттук насетне.
След една лекция на Гай Кавазаки за иновациите в бизнеса и колко
са важни те за развитието на всяка компания, МКТ стига до извода, че
технологиите все по-често навлизат в арсенала на творците. Затова си
задават и въпроса как именно те да бъдат внедрени хармонично в един
куклен спектакъл. Следват 7‑месечни проучвания и тестове, които ги до
веждат до избора на смесената реалност – технология, която решават
да използват при реализирането на следващия си проект – „Островът
на съкровищата v. 1.0“, първият куклен спектакъл, използв ащ смесена
и виртуална реалност (MR/VR – mixed reality/virtual reality), поставен в
Дома на хумора и сатирата в Габрово.
Няколко думи от света на технологията. Физическата действителност е
реалната среда, в която живеем. За виртуалната среда (VR – virtual reality)
говорим, когато средата и обектите в нея са изцяло изкуствено създа
дени. При смесената реалност (MR – mixed reality) имаме виртуални обек
ти, фиксирани в реално пространство и възможност за интеракция с тях.
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Добавената реалност (AR – augmented reality) е най-познатият подвид
на MR-а, при който към реалната среда се наслагват виртуални обекти.

© Фотограф Гергана Дамянова

Въоръжени с идея, концепция и екип, МКТ избира да постави класи
ческия роман на Р. Стивънсън по един некласически начин. Как става
това? Смесената реалност, на която се спират, има няколко важни
предимства. По нейното усъвършенстване се работи от години, има
налични инструменти за изработването ѝ, а позволява и групово съпре
живяване – така характерно за театъра. Освен това би следвало и всеки
съвременен смартфон да има такъв интегриран модул за добавена
реалност. Затова те изчистват концептуално начина на смесване на
реалностите. Като начало живата игра на актьори и кукли се улавя от
камерата на смартфона. В реално време към кадрите от нея се добавят
виртуални декори и обекти с помощта на специално създадено за спек
такъла мобилно приложение, след което готовият микс се показва на
дисплея. За по-въздействащо преживяване МКТ решава да комбинира
смартфоните с AR/VR шлемове, при коит о се обхваща цялото зрително
поле на гледащия. Допълнителните предимства при тези устройства са
стереоскопичната картина, при която се постига по-добро усещане за

„Страната на Оз“ по Л. Баум, реж. Ел. Петкова, сценография и кукли: И. Гикова
и И. Николов, Столичен куклен театър, 2018/19
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обем, дълбочина и перспектива. Затова допринасят и стереослушалки
те, които дават възможност за по-сериозно въздействие на звука върху
зрителя. Използването на AR/VR шлемове позволява на екипа да поста
ви в „Островът на съкровищата“ сцени със смесена реалност и такива с
виртуална реалност. По този начин зрителят има различни гледни точки
към случващото се и съответно различна степен на съпреживяване на
действието. В сцените със смесена реалност той наблюдава пасивно
отстрани случващото се с персонажите. В сцените с виртуална реалност
зрителят застава до главния герой Джим Хокинс и започва да вижда и
усеща от първо лице. Това дава на публиката една далеч по-активна роля
и възможност много по-категорично да усети напрежението в сцената
и страховете на всеки от персонажите.
Всички технологични решения, използвани в „Островът на съкровищата
v. 1.0.“, несъмнено дават нови възможности за изграждане на сценичния
разказ. Пътят до тях е дълъг, свързан с много тестове за генериране на
смесена реалност посредством наличните софтуерни инструменти, а
екипът тепърва ще добавя и други, за да развива проекта. Но важното
тук е друго. Група млади кукленици решават да надскочат границите, за
пазени за т. нар. „куклен театър“. Решават да преминат в друга реалност
и да посегнат към новите технологии, към софтуери, които управляват
интегрирано саунд и 3D дизайн – така присъщи за компютърните игри,
но не и за театъра, и с помощта на AR/VR шлемове започват да правят
корекции по линия на мизансцени във виртуалния декор, режисирайки
актьори, кукли и виртуални обекти. И ако в този миг си сложим виртуал
ните очила и пред нас се яви съвсем като жив Нийл Армстронг, навярно
ще каже, че това може да е една малка крачка за Малката театрална
компания, но със сигурност е един голям скок за кукления театър в Бъл
гария. Склонен съм да се съглася с него – и в тази, и в онази реалност.
Както всяка полароидна снимка, и на тази ѝ трябваше известно време,
за да се „прояви“. Онова, което има на нея, е моментният кадър на бъл
гарския куклен театър, такъв какъвто го вижда авторът през своя визьор.
Театърът ни представя огромно изобилие от нови и добре преправени
стари решения. Направени къде по-сръчно, къде не. Изборът какво да
гледаме винаги е наш. Какво да снимаме – също. А тази снимка сега
слагам в албума. Наред с другите, които гледаш, в опит да хванеш като
нас неуловимото.

ПРОМЕНИТЕ В
ТЕАТРАЛНИЯ ПРОЦЕС

„Бяло действие“, Компания „Ил посто“, МТФ „Варненско лято“ 2013
© Фотограф В. Лимонта
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АНН А ТОП АЛД ЖИКОВА
Театърът днес все повече става лесносмилаем. Не откривам Америка,
много е писано и говорено за промененото състояние на културната
среда около нас, непрестанно насищана със свръхактивни зрелищни
атаки. Каква е разликата между видяно и прочетено? Наблюдаването
на визуалния образ развива рефлекса да се правят бързи асоциативни
връзки между обектите на погледа. По друг начин тече мисловният про
цес на читателя, чието съзнание преработва абстракцията на думите във
въображаеми образи и асоциативни връзки. Процесът на осмисляне е
по-продължителен, по-сложен, в него повече е ангажирана личната глед
на точка. Когато става дума за зрителя в театъра, той е под въздействието
на комбинация от зрителни и слухови впечатления, както и на сетивни
усещания за живото присъствие на актьора. Подобно на голяма част от
литературата, киното, живописта, инсталациите, фотографиите, голяма
част и от театралната продукция днес поднася това, което ще достави найбързо и лесно удоволствие. Представата, че този, който плаща, очаква
да бъде задоволен бързо и без да полага усилие, затваря в омагьосания
кръг на буквалното, лесносмилаемо производство и консумиране на
блага, които е прието да се разбират като духовни.
И така, в областта на театъра очевидно настъпват промени, които описах
като негативни, имайки предвид повърхностното представяне на света,
което убива активното интелектуално и емоционално съпричастие на
зрителя. Но за това не можем да виним изобилието от визуални обра
зи, които с бързите темпове на научно-техническите открития стават все
по-многообразни, находчиви, завладяващи въображението. Въпросът,
който стои пред театъра днес, е доколко той би трябвало да се движи
по инерцията на забързаните процеси, на налагането на унифицирани
модели на мислене и поведение. Съвременните технически възмож
ности и непрестанно обновяващите се идеи в областта на визуалното
изображение са богатство, което би трябвало да се използва в театъра не
за да запълва празнота на идеит е, а за обновление на театралния език.
Впечатленията ми от световния театър, доколкото мога да съдя за него,
са най-вече от гостуващите чуждестранни постановки у нас и от гледани
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записи на спектакли (като се има предвид, че фестивалите показват не
мейнстрийма на театралната картина, а определена селекция). По-кон
кретни са впечатленията ми от българския театър и те са за плъзгане по
нанадолнището на леснодостъпното, лековата закачка с несгодите на
делника, търсене на евтини ефекти, бърз полет над проблемите, докос
ване само до повърхността, видимостта, но не и вникване в дълбочина.
А човекът днес и светът, в който ни е отредено да живеем, се изправят
пред все повече и по-сложни предизвикателства.

© Фотограф Ян Версвейвелд

Не бих искала да давам конкретни примери с представления, има
голямо изобилие от набързо приготвени и недомислени спектакли,
не малко от тях лишени дори от проява на професионални умения.
Разбира се, има изкл
 ючения, които потвърждават впечатлението за
криза. Кризите са провокация към обновление, така че да гледаме на
настоящата като на част от обичайната поредица кризи. Дали това звучи
успокояв ащо? В процеса на преодоляването ѝ са нужни усилия, общи
и на всеки поотделно, на нивото на институциите, на всяка творческа
личност, а също и на всеки зрител. Разбира се, театралното изкуство е

„Хеда Габлер“ – Х. Ибсен, адаптация: П. Марбър, реж. Иво ван Хове,
Национален театър – Лондон, 2017
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нужно на публиката и като средство за разтоварване, за пренасяне в
един друг свят, и като интелектуално предизвикателство, и като есте
тическо преживяване. Различните потребности на „видовете публи
ки“, ако условно ги наречем така, формират нуждата от различен тип
представления. За съжаление, в момента публиката, която търси един
съвременен вариант на психологическия театър на преживяването, на
театъра на зрелището и развлечението или на социално-политическата
сатира и гротеска, с малки изключения трудно може да намери доб
ро ниво на такъв род спектакли. Зрители, които търсят интелектуално
предизвикателство и новаторски естетически търсения, още по-рядко
могат да попаднат на подобни представления. Всичко това се отнася
едновременно и за репертоарния, и за т. нар. „свободен“ или по-точно
казано, извънрепертоарен театър. И все пак бъдещето е на поколения
та, от които се очаква да носят в себе си идеята за обновление, тъй като
са във възрастта на неспокойното търсене. Но можем ли да говорим
за любознателността и откривателството като зависими от възрастта;
не са ли те по-скоро личен избор?
Иска ми се да сложа точка на засега споделените мисли за проблем
ните зони и да обърна поглед към промените на театъра, които радват
и обнадеждават. Съвременният театър е отворен към съкровищата на
литературата, философията, изкуствата – поезията, прозата, драматур
гията, всички визуални изкуства. Свободно черпи от документалното
и фикционалното. Използва всички възможни актьорски техники,
утвърдени чрез практиките на театралните системи на режисьорския
театър в Европа, както и на източния театър, на танца, акробатиката
и др. Тази свобода е огромно богатство и същевременно предизвика
телство към вплитане на заимстваното в собствен естетически свят и
смислов контекст.
Съществува и една друга свобода, която съвременният театър си е
извоювал. Свободата да разказва, пътувайки през времето и прост
ранс тв ото. Отказът от задълж ителн ост на прич инн о-следс тв ен ат а
последователност и логика на действието, извоюван от модернизма,
дава простор на разказа да се връща назад или да прескача напред
във времето, но и да заменя действителното с фикционалното, да раз
ширява и компресира времето в съзвучие със субективното усещане.
Играта с гледните точки дава богат и разностранен поглед към живота,
границите на жанра се размиват. Драматургичният език и функциите
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на монолога, диалога и ремарката се трансф
 ормират в свободния из
каз на текста.
Когато говорим за театралния разказ, отново се връщаме към тема
та за широтата на погледа и дълбочината на мисленето. Буквалното,
„плоскостно“ виждане за света съществува в театъра не само като неу
мение или повърхн
 остен поглед, а и като търсена „пазарна“ ориентация.
Лесносмилаемият разказ се продава най-добре. Но това е безотговорно
отношение към зрителя. Стойностното откриваме другаде. Открехването
на видимост към скритото под повърхн
 остта, постепенното разгадава
не и все пак запазване на движение по ръба на изказването привличат
зрителя да се включи със собствената си енергия в общото театрално
преживяване. Такива представления въздействат едновременно сетивно,
на емоционално ниво, но и събуждат интелектуално усилие у зрителя,
провокират неговото асоциативно мислене, а това му дава възможност
да изгради своя театрален разказ.
Днес режисьорският театър (без да пренебрегвам значението на режи
сьорската фигура за съвременния театър) ни изглежда остарял – авто
ритарен, понякога патетичен, дидактичен, но освен големите открития в
областта на актьорското изкуство, той ни остави интереса си към значими
теми и идеи, коит о винаги са вълнували човечеството. Съвременният те
атър навлезе в един период на вглеждане в ежедневното, в болката на
деня, фокусира се върху темите на различията, върху насилието, върху
граничното, което отделя човешката природа от нещо друго отвъд нея.
Тенденциите, които очертават отделни представления, задават нова
персп
 ектива, независимо дали черпят вдъхновение от драматургични
текстове или създават своя драматургична основа за представленията
си, дали се потапят във фикцион
 алния свят или черпят вдъхновение от
фактологията. Те разширяват блендата към по-всеобхватно виждане
за света, окрупняват осмислянето на явленията и обектите, към които
насочват интелектуалното и емоцион
 ално участие на зрителя в общото
театрално преживяване, търсене и узнаване за света.
Искам да завърша тези размисли по повод въпроса за промените, през
които преминава театърът днес, с два примера за съвременно представ
ление, които останаха в съзнанието ми като истински вълнуващи теат
рални преживявания. Експресивната, болезнено ожесточена и жестоко
откровена постановка на Иво ван Хове върху „Хеда Габлер“ в Лондонския
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„Тайната сила“ – Л. Куперус, реж. Иво ван Хове, Тонелгруп Амстердам, 2015

национален театър през 2018 г.1 разтърсва, заостря болезнените ръбове,
които се врязват вътре в нас; дори когато затъмняваме усещането, че
те са там, спектакълът ни преобръща, след като актьорът е разтворил
себе си „на живо“. Какво е това, ако не катарзис? Представлението въз
действа напрегнато и напрягащо, екстремно, съкрушаващо, какъвто е
животът ни, защото сме неудовлетворени, ожесточени; разрушаваме,
защото ни боли, че не намираме мястото си в света, който намразваме.
Не е ли нашият свят завладян, дори повече от Ибсеновия, от патологична
обсесия от разрушението? Поведението на хората, които Ибсен изправя
едни срещу други, не може да бъде лесно „разчетено“. То изисква уси
лие, което си струва да се направи. На почти празната сцена (Иво ван
Хове работи и тук в постоянен екип със сценографа Ян Версвейвелд) има
няколко предмета – диван, прозорец, през който се процежда светлина
и привлича Хеда да я разиграе с щорите, когато не може да промени
1

Спектакълът е показан в София и в рамките на международния театрален
фестивал „Варненско лято“ във Варна с прожекция като част от програмата
„Национален театър – Лондон на живо“.
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нищо друго. И в средата е поставено едно пиано с разтворен корпус (да,
именно в средата, защото разбитият му скелет е смислов център), така
че към публиката е видима цялата му уязвима „вътрешност“, от която
се изтръгва звукът.

© Фотограф Ян Версв ейвелд

Година по-рано, през 2017 г. Иво ван Хове поставя неистовия спектакъл
„Тайната сила“ по романа на холандския класик Луи Куперус в театър
„Тонелгруп“ Амстердам. Почти празна сцена, подът е дървена скара, в
дъното – водна стихия с истински порой, автентични инструменти от
остров Ява, на които се свири музика на живо. И отново клавирен ин
струмент – роял, в поройния дъжд. Спектакълът преплита актьорска
игра – едновременно натуралистична и експресивна, с примитивната
енергия на ритуалния танц и напомня антропологичните експерименти
на Еуженио Барба. Могъщото сетивно въздействие разтърсва зрителя
едновременно чрез звука – ударните инструменти и роял
 а, падащата
вода, спонтанната връхлитаща стихия на примитивния танц, съзвучна с
водната стихия на непрестанните тропически дъждове. В романа дейст
вието се развива в периода на оттеглянето на Дания от колонизираните
територии в Индия. Спектакълът оставя физическо усещане за нетърпи

„След репетицият а/Персона“ – И. Бергман, реж. Иво ван Хове,
Тонелгруп Амстердам, 2012

Анна Топалджикова. КАК СЕ ПРОМЕНЯ ТЕАТЪРЪТ ДНЕС
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мост, звучи съвременно с темата за контрастите, непримиримостите и
опитите за докосване между различните култури.
В друг спектакъл на същия режисьор – „Персона“ по Ингмар Бергман на
сцената на „Тонелгруп“ Амстердам (2012), образът на водата е смислов
център – място на действие и вътрешен свят (през психоан
 алитична ин
терпретация на визията).
Тези представления въздействат върху сетивата, провокират емоционал
ния свят и мисленето. Постигната е основната цел на театъра – излизайки
от спектакъла, зрителят не е същият, преживяното не е минало неусетно
край него. Проникнало е по-дълбоко и с нещо го е променило.
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ЕСТЕТИЧЕСКИ ИЗБОР – ПЕРСОНАЛНИ
И СОЦИАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ
ВЕН ЕТА ДОЙЧ ЕВА
Трудно е да се отговори на въпроса „как“ се променят явленият а в жи
вота. Очевидното става разбираемо едва от някаква дистанция (време
ва или пространствена), а в течението на събитията често остава само
смътното усещане, че нещо невидимо движи потока на ежедневието
и непрозрачността на истинските причини може да придаде мистична
окраска на света. Театърът, разбира се, не е далеч от магичното, загадъч
ното, илюзорното… но това, че той се докосва или изразява мистиката
на битието не означава, че самият той е движен от тайнстве ни и непоз
наваеми сили. Всички аспекти, чрез които можем да мислим и да пре
живяваме театъра, са резултат не на загадъчни причини, а на човешкото
дело. Като естетическа реалност театърът има своят а биография, коят о
не може да бъде написана докрай, ако не се вплита в пътя на човешките
общества и култури.
Българският театър също стои в състояние на осмоза с потоците на соци
алния живот и всяка претенция, че може да се направи бърза снимка на
неговия релеф, рухва като невъзможна, ако е лишена от персп
 ективата
на общата рамка. Можем да правим само моментни скици с доза на
дежда за вярност, която само времето ще потвърди или отхвърли. Точно
този план на свързаност с процесите на социалните промени е особено
труден за осмисляне заради характера на взаимните влияния – неди
ректен, протяжен във времето, с мнозина участници (индивидуални и
колективни агенти), неравномерно разпределен в пространството. Как се
случва промяната е наистина сложен въпрос. По-прости са отговорите
за някои от измереният а на промяната, но те всъщност отговарят на пи
тането за последствията от процеса. В практиката на театъра в България
днес категорично не липсват ярки творци, творби, тенденции. И за общо
удовлетворение повечето от талантливите постижения получават отзвук
и признание. Не е нужно да се прави поменик на силните спектакли,
роли, пиеси, форуми – публиката, критиката, наградите закономерно ги
отсяват. И не за да вгорчавам сладостта на меда, а точно заради това,
че талантите са ценност, която е рядко благо, ще обърна внимание на
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един детайл (струва ми се, че той е усилен от промените в последните
десетилетия).

© Фотограф Гергана Дамянова

В исторически план европейският театър не загубва една постоянна и
винаги проявяваща се специфика – той се съпротивлява на познатото и
търси новото. В най-едри щрихи това е онзи пункт, който принципно го
отличава от други театрални култури (например от региона на Далеч
ния изток), които абсолютизират и охраняват своята традиция, като я
превръщат в тотална норма. Европейският театър е дълбоко неконсер
вативен, той е отворен към различното, към новото и към непознатото,
и макар и да не пренебрегва традицията, я съчетава с новаторството.
Експериментът е неговата същинска природа, всеки театрал желае ори
гиналност, публиката цени изненадата. В нюансите на това твърдение се
крият, разбира се, огромен брой въпроси и прецизирани детайли, но е
факт, че в Европа повторението се смята за провал, консервирането на
умения се приравнява с творческо безсилие, а щампата се квалифици
ра като най-ниска точка на артистично падение. На базата на тази обща
нагласа европейският театър изобретява различни пътища и средства
за търсене, стимулиране и интегриране в своята сложна тъкан на худо

„Палачи“ – М. МакДона, реж. С. Радев, Театър „София“, 2017/18
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жествени практики, които периодично ревизират установените нагласи
и на свой ред провокират нови посоки. Именно тази идейна основа е
моторът на естетическата динамика. Често промяната е резултат от ра
дикални програми, които формират нов поглед и в еволюционен план
трансформират театралния пейзаж. Естетическата парадигма, построена
върху динамиката като принцип, довежда до основните разделения в
оценката на театралните факти в европейски план. Фундаменталното
разграничение между художествен и комерсиал
 ен театър се мисли като
отлика между откривателско-оригиналното и консервативно-ретроград
ното. Европейският театър предполага наличието на постоян
 ен ресурс от
умения както в полето на отработеното, усвоеното и стабилизираното,
така и артистични интереси и заложби в посока на неизвестното. Този
баланс и постоянното любопитство са гарант за битието на театъра. (Това
твърдение трябва да се прецизира с уточнението, че в отделни периоди
и национални култури принципът на динамиката и обновлението може
да затихва, но ретроспективно погледнато – не изчезва. Предмет на друг
анализ е питането дали актуалното състояние на европейската практи
ка не е в ситуац
 ия на липса на ярки и оригинални нови идеи с всички
последствия от това…)

„Петел“ – М. Бартлет, реж. С. Мурджев, Младежки театър, 2017/18
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Българските условия модифицират тези съотношения и през последни
те години предлагат любопитна картина. Възникнал като част от един
мащабен модернизационен проект, българският театър още в зората на
своето установяване като културна практика има амбицията да постигне
европейския модел, познат и достъпен по начина, по който той функцио
нира в епохата (19. в.) и досега. Ретроспективно погледнато, в български
контекст не се е появила нито една театрална естетика или програма,
притежаваща взривен творчески потенциал, която да радикализира по
лето на художествената практика, да надскочи националните граници и
да получи международен отзвук. В по-младите си години, когато особено
силно преживявах като несправедливост факта, че българските театрали
и спектакли не са особено познати в чужбина, чух изречението: „Вие ня
мате някаква значима разпознаваема фигура, коят о да надскача грани
ците и да влияе върху театралната практика. Нямате вашия Гротовски…“
Дали това изчерпва въпроса – едва ли, но фактът, че липсв а подобен
авторитет остава валиден. Българският театър усвоява и интерпретира
чрез собствените си творчески ресурси европейски идеи, включително
и новаторски. Това не означава, че резултатите са вторични и лишени
от значимост. Това означава, че макар и без фундаментални открития,
в приложен план и в български контекст естетическите програми биват
модифицирани в авторски варианти и театрална оригиналност катего
рично не липсва.
Точно в този пункт – на отношението към уникалността, в българския те
атрален пейзаж настъпиха промени. Обособиха се две полета – театър
на естетическата сигурност и театър на естетическата провокация. Естети
ческа сигурност е твърде общо и широко наименование на тенденцията,
която работи чрез ключа на добре познатото за публиката, стъпва върху
сигурни образци и обслужва конвенция на почтително съобразяване с
вкусовете на аудиторията. Естетическата провокация също назовава с
общо определение потока на рискови усилия и скокове с негарантиран
успех, експериментални работи и проби в терена на трудни теми или
техники. И сигурността, и провокацията изискват артистични умения от
висока класа и предполагат професионализъм на участниците. Проблем
се появява в процеса на естественото преливане на енергии между тези
две естетически тенденции. Очаквано е фигури от двете театрални по
лета да общуват, да обменят опитности и да се докосват. Същото важи и
за публиките – да проявяват любопитство към продукцията на различни
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естетически предложения. В български условия това се случва трудно.
Между двата сектора съществува вид взаимна незаинтересуваност,
достигаща до презрение. И от двете страни се изтъкват аргументи в под
крепа на собствената правота. Естетическата сигурност развява знамето
на успеха сред публиката и посочва броя на зрителите като абсолютен га
рант за театрално постижение. Естетическата провокация издига лозунга
на оригиналността и претендира за алтернативност като задължително
условие за театрална жизненост. Абсолютизацията на едното или дру
гото доказателство за състоятелност води до опростяване на ситуац
 ията
и като резултат театралите развиват тенденция към самодостатъчност,
херметизация, самозадоволяване и липса на самокритичност. Този про
цес, макар и с различни подбуди и идеали, довежда двете артистични
логики до сходство – изолацията от „другото“ пресушава онзи мотор,
за който стана дума в началото – любопитството към промяната като
двигател на живота на театъра.
Нужно е да се направи уточнението, че театърът на естетическата сигур
ност не е хомогенна практика с ясни видими белези, а напротив – това е
театър, който предлага образци както на високо художествено майстор
ство, така и на серийна продукция и пошла щампа. Това е видимо в
изявата на всички професии – драматургия, режисура, актьорска игра,
сценография, музикално решение… Театърът на естетическата провока
ция също не е еднородна картина, а предлага варианти на представата за
новаторство – тук също се срещат образци на уникалност и автентичност,
както и прояви на гола претенциозност, празнота и лош вкус.
Ред причини формираха условия, при които на терена на традиционния
театър се стимулира продукция, експлоатираща елементарното възпро
изводство на модели за публичен успех почти без намек за някакво ар
тистично търсене на разнообразие. Най-видимо е това в репертоарния
избор на пиеси – вездесъщите комедии на ситуациите. В повечето от
примерите трудно може да се открие режисура в смисъла на художестве
на авторска интерпретация на текста. Фигурата на режисьора присъства
като организатор и координатор на сценичното действие (не е случай
но, че се посяга към пиеси, които са написани с техниката на конкретни
указания за обстоятелства и за действия, вплетени като задължителен
елемент от сюжета и работещи като директива за единствено възможна
театрална интерпретация). Актьорската изява в този случай предполага
дисциплина, усърдие, работоспособност и издръжливост, а артистичното
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„Момчето от последния чин“ – Х. Майорга, реж. К. Шарков, ДТ – Пловдив,
2017/18

търсене и лично откривателство в интерпретацията на персонажите се
разбират като типологична ефектност (отново се възроди старото поня
тие „амплоа“ и употреба на актьора в повтаряща се стандартна схема
на присъствие). В примерите на този тип практика не липсват и актьори
с изключителен професион
 ализъм и ярко лично присъствие. Всъщност
широкият публичен успех на театъра на естетическа сигурност се дължи
на уникалната лична харизма на талантливите актьори. Ярката и непов
торима индивидуалност на актьора е онзи елемент, който облагородява
и хуманизира щампата на естетическата сигурност. Но участието на тези
актьори съдържа сложен комплекс от последици: за актьора – твор
ческо изтощаване до изхабяване, за публиката – естетическа заблуда,
основана върху авторитета на твореца, който прикрива нерядко твърде
долнопробния характер на спектакъла.
Онова, което е обезпокоително в този контекст, е отношението към аген
тите на описаната практика. В рамките на театралното поле критичното
мислене подлага на обективна оценка фактите и в резултат сериозни
те участници и наблюдатели нямат илюзии относно съдържанието на
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картината. Творците, които работят в естетиката на познатото, макар и
много талантливи в повечето случаи, неизменно рискуват пропадане в
ситуац
 ията на повторението и втвърдяване на собствената си щампа.
Мнозина от тях осъзнават ограниченията на този вид професионална
реал
 изация, но не напускат терена на установеното, тъй като алтерна
тивната естетика – на провокацията, върви ръка за ръка с риска от загуба:
финансова и аудиторна. Финансовият успех рядко съвпада с успех на
естетическо новаторство и прозаичната причина на търговския аргумент
стабилизира преобладаващото прагматично решение на творците да не
напускат терена на традиционния тип театър.
В алтернативното пространство на провокацията пребивават обикновено
артисти от най-младото поколение, водени от чисто естетически и ети
чески идеали. Те също удържат на собствените си високи претенции с
цената на огромно житейско и професион
 ално напрежение, с гигантски
разход на енергия и минимално финансово възнаграждение. Изхабява
нето на творческия ресурс тук също е често срещано правило. Лоши ус
ловия за работа, слаб обществен интерес и мизерно заплащане – всичко
това характеризира сектора на агентите на естетическата провокация.

© Фотограф Симеон Варсано

И в двата случая творците биват мислени предимно като персонално
отговорни за своит е избори. Отношението към тях често се обвързва
с рамката на етичното изискване на задължение към изкуството и към
собствения талант. Отношението личност – талант е връзка с много ас
пекти, която често придобива драматични измерения. Най-очевидно е

„Алонсо“ – Щ. Фьогел, реж. М. Росен, Театър „София“, 2017/18
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разбирането, че индивидът носи отговорност за творческия си потенци
ал, а когато притежава и специална дарба, то личната му инициатива
за усъвършенстване и реализация се приема за нормална и очаквана.
Създало се е своео
 бразно клише, че талантливият човек преодолява с
цената на лишения и страдания препятствията пред себе си в търсене
на реал
 изация. Историят а на изкуството познава безброй примери на
писатели, художници, музиканти и т. н., надмогнали всичко, но създа
ли своите творби. Жаждата за артистична изява се приема за естествен
стремеж на личността и успехът се оценява като логично следствие.
Театърът също има своите примери за таланти, постигнали впечатляващи
висоти независимо от трудности, лишения, професионални и житейски
перипетии. Абдикацията от тези високи очаквания може да доведе до
срив на доверието към артиста, персонално неглижиране, зачеркване
и изключване от кръга на внимание на критиката.
В контекста на последните десетилетия българските условия правят все
по-видим акта на личния избор – всеки сам решава как, какво, къде, с
кого и т. н. ще работи. Изборът се приравнява с лакмус за творческата
природа – приема се, че в него се реализира сърцевината на артиста.
Изборът чертае разграничителната линия между артистите-търсачи и
артистите-изпълнители. Абсолютизирането на персоналното решение
елементаризира отношението към ситуацият а на избор, като прехвърля
цялата отговорност върху личността на артиста. Ако е предал таланта
си и се е посветил на комерсиалния театър и финансовата полза, той
лесно може да бъде пренебрегван в сериозния размисъл за актуалния
театър и дори да бъде игнориран. Ако следва таланта си и упорства в
полето на експеримента и риска, той лесно може да бъде подминат със
снизхождение заради неразгърнати и недоразвити свои творчески идеи,
реализирани в неблагоприятна материална база и среда. Какво остава
на театралите в подобна ситуация, как да мислим техните изяви в двете
полюсни реализации? Ако ги разгледаме като естетически феномени – и
в двете полета ярки постижения не липсват. Ако ги разгледаме като ети
чески жестове – и в двете полета има достойни за уважение аргументи.
Сериозното отношение изисква към проблема да се подходи не само в
персонален, а и в социал
 ен контекст. Въпреки че личният избор е абсо
лютно свещен, той не би трябвало да се мисли като единствен регулатор
на процесите в полето на театъра. Дали ще наблюдаваме износване на
творци от участие в блудкави театрални задачи, или ще наблюдаваме
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потъване на млади таланти в маргинални проекти, един обезпокои
телен факт доминира – разхищение на творчески сили. Зрелостта на
всяко общество проличава по това как се отнася към най-кадърните си
членове, които са двигател на прогреса и просперитета. В българските
условия сме свидетели на безразличие, прехвърляне на отговорността
върху личността и констатация, че уникални таланти похабяват дарбите
си в тривиални проекти, с нищо недопринасящи както за собствената
им биография, така и за театралния живот като цяло.
Размишленията дотук имат една скромна цел – да ориентират внима
нието към отношението към творческия потенциал в българския театър.
Личното решение за един или друг естетически избор на твореца е
обемен акт, предопределен от смесването на субективни и обективни
фактори. В индивидуалния акт се четат измеренията на личността, но
и отношението на обществото. Лекотата, с коят о приемаме разпилява
не на енергия, безразличието към неблагоприятните условия за изява
в полето на алтернативните търсения, натоварването с отговорност за
персоналния избор само и единствено на личността на артиста – това
са все параметри на колективна безотговорност и абдикация от онова,
което нарекохме „принцип на динамиката“ в европейския театър.
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ПРОМЯНАТА НА ТЕАТЪРА ДНЕС:
С ТЯЛОТО, ОЧИТЕ, ИМЕТО, ЕНЕРГИЯТА
РОМ ЕО ПОП ИЛ ИЕВ
Ако нещо непрекъснато търпи промяна, това сякаш е театърът. И съ
щевременно, ако нещо остава едно и също – това пак сякаш е театърът.
Дали тогава някой непрекъснато не си играе изобщо с (не)промяната
на нещата? Кой? Бог в собствената си игра, просто за себе си? Всичко е
театър; той е всеобхв атната метафора на света и живота в техните раз
лични измерения. Дори когато изглежда, че театърът не търпи промени,
те са налице; и дори когато сякаш той се променя, това не е точно така.
Затова трябва да се изпл
 ъзнем от метафизичния захват на театъра; от
неговото „това е така, защото е иначе“, за да говорим за промените му.
В този смисъл как се движат промените в театъра днес, ако слезем на
земята? Най-вероятно повече в ширина, отколкото в дълбочина, ако въ
ведем такива пространствено-физически критерии. При това на повърх
ността и в ширина промяната изглежда бърза: непрекъснато възникват
и изчезват разнообразнии току-що текущи театрални форми, тутакси се
появява нещо, подобно на предишното, но не същото, за да премине в
друго и същевременно донякъде като него.
Защо откриваме толкова динамични промени в света, живота и в театъ
ра около себе си? Може би защото сме прекалено вгледани в тялото си.
Тялото е вместилището на индивидуалните душевни нагласи и на общите
движения на човешкия чух. То е болно, здраво, гърчещо се, разпростира
що се върху, около и заедно с други тела в телесни общн
 ости, увличайки
със себе си материалните предмети. Тялото гние, мирише, ухае, но по
някога сякаш го няма, защото изглежда толкова замечтано и отнесено
извън себе си. Падащо и издигащо се тяло. По-рано е било ясно: то ще
умре и ще се роди друго подобно тяло, но душата на предишното тя
ло – уникална, а не подобна като него – може да остане завинаги. Вече
тялото е душата.1 Тялото не се изразява само в индивидуалното си
1

Да отворим истински предизвикателната книга „Corpus“ на Жан-Люк Нанси
(С., 2003). Жак Дерида я вижда като откровение и я определя като „За ду
шата“ на нашето време“ (по заглавието на известния труд на Аристотел).

126

ПРОМЕНИТЕ В ТЕАТРАЛНИЯ ПРОЦЕС

измерение и винаги е свързано с другите тела. Държавата е едно голямо
тяло, светът – също. Тялото като най-тленно вече става и най-скъпоценно.
Можем да се върнем малко назад, припомняйки си Антонен Арто: съ
щинския идеолог и предтеча на телесния театър; не на театъра на движе
нието и танца, което е нещо съвсем различно. Той предлага да се пише
и представя театърът не само и толкова чрез тялото, а по-скоро вътре в
самото тяло. То е сцената без определена сцена и пространство; измъче
но, смачкано, изпружено, разкривено, но не така благородно изпънато
в страданието си като Лаок оон, а мълвящо и изкрещяващо пълзящи,
гърчещи се и удрящи се смисли, които не могат и не искат да осмислят
света чрез плавните, последователни и затова разбираеми движения
на класическата душа. Арто е самият плашещ и привличащ смисъл на
тялото; самият живот към смъртта, където то няма да остане подобно
на душата, а ще изчезне в истината си. Истината не остава, а изчезва.
И затова все се налага да я намираме. Истината се появява и изчезва,
защото е твърде жестока и ненаситна. Арто е издирването на самото
родно на тялото-душа, защото то диша и души като току-що новородено,
но и вече умиращо. И той открива това тяло не само около себе си, но
и далече на Изток. Именно облегнато на Изтока, запънало стъпалата си
на ръба на Пасифика, западното тяло не може да западне и да падне, да
се откърти някъде в Атлантика и да потъне като онзи безуспешно търсен
до ден днешен континент. Така дълбокото родно на човека не може да
се изрови от хумуса на родната почва, населена с толкова много гниещи
парчетии от разпаднати родни тела. Родното може да се обхване, да се
види само отдалече. Но ближният е далечният (Ницше). Това сгърчено и
невзрачно телце на театъра на Арто, а всъщност повече на неговите пред
стави за театър от 20‑те години на 20. век, ще бъде ексх умирано в края
на 50‑те. Възстановено и облагородено в „бедния театър“ на Гротовски,
то ще стане предмет и тяло; откриващо и откриваемо и за други антро
пологични опити през миналия век. Тъкмо променящата се граничност
определя тялото и чрез нея то диша. Това е неговата жестока участ: да се
разширява, за да се стесни, но само колкото – ако може – още повече да
нарасне. Дишането става още по-важно отколкото в операта. Жестокостта
води до нарастване и подуване на тялото; до едно самобичуване, за да
може в своята вече привикналост то да отстъпи в себе си; да се отлее в
твърдост. И отново да се подуе с разните си лимфни възли.
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Така или иначе, родният театър по принцип не понася нито аскезата –
дълбокото си прибиране навътре, нито избуяването си навън. Ексцесът
на тялото – навътре или навън – е някак чужд на българската свенливост.
Ще вземат да го забележат това тяло! – независимо дали се е вглъбило,
или избуяло. Винаги наоколо дебнат снишени гноми, коит о изведнъж
ще го наобиколят, ще го повалят долу и ще му отрежат главата. (Както
си спомняме, проблемът за тази свенливост е въведен още от Пенчо
Славейков. Всъщност, ако погледнем към българския актьор, той като
че ли най-вече обича да крещи и напрегнал накрай възможностите си,
да демонстрира сила. Но тъй като твърде често и почти всички правят
това, то няма как да се забележи. Истинският ексцес трябва да се изрази
по друг, по-особен начин.)

© Фотограф Яна Лозева

Тялото яде, пие, играе. Диша, живее. Работи – следователно пише и сти
хове: тъй, както умее. То е роб; работещо за-нещо-друго. Но кое е това
друго? Разбира се, другото следва да е господарят. Кой е той – особено
след като тялото вече е душата? Излиза, че тялото работи за себе си?
Това обаче би представлявало едно твърде мижаво и ограничено, както
казваха навремето – дребнобуржоазно тяло. Или то просто работи за

„FLAPSƎ“ – хор. Ж. Желязков, Derida Company, 2017
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самата работа, която пък работи за него. Но това е твърде инстинктивно
и по този начин тялото остава един пропаднал, лекомислено направен
и после захвърлен механизъм – от някой, някога. Пленено в джунглата
на природата, превърнато в роб и изведнъж изоставено от господа
ря си. И все пак вижда се, че то не работи ей така, само за себе си, а и
за-нещо-друго. Това обединяващо тялото и телата свое-друго би могло
да бъде удоволствието. Тялото получава чрез различни точки и сетива
най-разнообразни удоволствия и наслади. Обонянието не настоява тол
кова за себе си, след като гладът се засити, и днес съществуват повече
възможности това да става лесно, а сексуалният нагон има недостатъка
сравнително бързо да спада. Но зрението и слухът, очите и ушите са не
уморими – устата и езикът в случая са само органите, които отзвучават
навлизащите отвън образи и звуци. Очите са винаги жадни. „Очи пъл
ни, ръце празни“, казва народната поговорка. Но по-скоро очите никога
не могат да се изпълнят – освен със замъгляващите ги сълзи, – докато
колко пълни могат да бъдат две ръце. Едва когато сънят налегне здраво
клепачите, очите се затварят и техният най-верен другар, най-близкият,
свой друг – ушите, кротко ги последват. Тялото утихва за известно време.
Но твърде непокорни, тези сетива продължават да гледат и слушат в съня
си, като предизвикват измъченото от работа, или все едно, от безделие
тяло да продължава да подскача, да трепери и да се гърчи в различните
си членове и органи. Очите тъмнеят, главата се люшка, а устата се криви
и проклина цяла вселена. Тъмнеят очите, но пак виждат. Дори когато
тялото на човека сдаде последните си потрепервания и дъхът му – найсетне свободен – отлети нанякъде, очите продължават да гледат, макар
и по права линия. Налага се да ги затворят, защото все още живите се
досещат накъде гледат очите на вече неживия.
Ако тялото работи за самото себе си – което, разбира се, е едно наистина
пропаднало състояние, но нали човек е паднал все отнякъде: от градина
та на Едем, от Марс или просто от дървото като вече негодна маймуна с
твърде изтръпнали крайници – то наистина е за удоволствието и вероятно
най-вече за удоволствието и насладата, коят о очите и ушите получават.
Това, което те получават, може да бъде събрано в думата зрелище.
В историят а на тялото на човека са съществували достатъчно зрелища
и въпреки понякога хората да са смятали, че работят за безсмъртн
 ите
си души, те винаги са се отдавали на неуморното гледане и слушане.
Поначало най-често причината за поощряването на тези дейности на
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очите и ушите е чисто предохранителна: нали се налага хората да се
предпазват от враговете и да следят приятелите си, да гледат работе
щите си ръце и да се ориентират в тялото на пространството. Но когато
се отстранят от тези задължителни и утилитарни занимания – в случая
не става дума за тях, – те могат да изпаднат от поначало своята падна
лост отнякъде в насладата на някакво зрелище без практическа цел.
През 20. век обемът на тези зрелища нараства все повече и повече, не
на последно място, поради увеличаването на часовете, в които тяло
то, напуснало утилитарното си пространство – да го кажем направо,
напуснало утилитарното си тяло, – може да погледа и послуша, както
се казва, „нещо за душата“ – макар тя да е самото то. Театър, кабаре,
мюзикхол, кино, опера, концерт, изложба, цирк, радио, телевизия,
интернет, игри на късмета и пр. Всевъзможните реклами, разбира се.
През годините този всекидневен обем от средства за получаване на
зрелища все повече се разширява, сякаш издувайки самото тяло, ко
ето ги следи; дори в буквалния смисъл, защото неговото физическо
движение все повече се редуцира някъде навътре и обратната му си
ла в своята липса разширява тялото навън. Тялото вече е поставено в
наркотична зависимост от зрелището, изпитвайки необходимостта да
увеличава дозите му.
Човекът се ражда в света гол и самотен; така също и умира. Но веднъж
роден, неговият поглед ражда света. Това е един собствен, роден (подобре е тук да се имат предвид и двете ударения на гласните) поглед
и никой не може да му го вземе. Светът изпълва тялото на човека чрез
погледа му. Приобщава го към себе си, отблъсква го. Грапавините на
голямото световно тяло нараняват нежните външни и вътрешни части
на това индивидуално тяло със своит е винаги учудени очи. Едно твърде
крехко тяло с прекалено големи очи. Ненапразно съществува тази стара
метафора за света като за сцена и за човека като за актьор. Но по-скоро
като за незабележим актьор от миманса: докато го забележиш, и вече е
слязъл от сцената. Изобщо актьорът като че ли не е излязъл на сцената,
за да играе, а да гледа. Какво? Как другите го гледат.
Всъщност очите на тялото гледат навътре в него, тъй като извън тялото
няма нищо. То е вселената, така че всеки поглед в крайна сметка по айн
щайновски ще се закриви навътре. Колкото повече желанието на очите
нараства, а то няма и как да спре, толкова повече пространството на
тялото ще трябва да нараства, за да открива в себе си нови площадки и

ПРОМЕНИТЕ В ТЕАТРАЛНИЯ ПРОЦЕС

© Фотограф Яна Лозева

130

„FLAPSƎ“ – хор. Ж. Желязков, Derida Company, 2017

сцени за игра и зрелища. Дали в един момент вселената на тялото няма
да се пръсне? Или, раздалечавайки се в себе си, постепенно да изстине
и да се превърне на прах?
Именно тази непреодолима склонност, дори отчаяна привързаност и
страст към гледането, която неизбежно е вложена в тялото на човека
някога отнякъде, създава онези образи, които наричаме свои и други,
родни и чужди. Тялото на човека, чрез неговите най-важни отвори ка
то очите и ушите, е именно съсъдът на своето и другото, на родното и
чуждото. То ги поражда, то ги убива – до момента, когато самото тяло
престане да се интересува от всичко това. От тялото като най-своето
родно място, отиваме към тялото като гроб. Именно тази почти едновре
менност днес на раждането и смъртта на различните образи на родното
и чуждото – защото самата зрелищност, произтичаща и отправяна от
света на тялото към отделните му части, и жадно искана от самите тях –
катастрофично набъбва, поради което на появата на родното и чуждото
вече не се обръща внимание. Родени, те са погребани. От друга страна,
понякога като че ли от техния рожден гроб неочаквано изпушва синка
вият дим на някакви допотопни призраци, вампири, върколаци и тенци.

Ромео Попилиев. ПРОМЯНАТА НА ТЕАТЪРА ДНЕС...

131

Тялото като нарастващо, разпълзяващо се навсякъде пространство за
зрелища, неистово желани и предизвиквани от неговите очи, оставя
малко място за въображението на знака и на литературата. Само когато
получим моментно пресищане от аудио-визуалните образи, ние се връ
щаме тихо към литературата. Непрекъснато ни успокояват, че страстта
към четенето на книги се завръщала и обикновено тези по-скоро закли
нания се правят в хода на някакви поредни кампании за повече четене.
Докато по-рано зрелищата са представлявали почивка не само от чете
нето на книги, но най-вече от вглеждането навътре в душата и нейното
въображение, днес е тъкмо обратното.
Според Умберто Еко една от характеристиките на цивилизацията, в която
живеем, е повсеместното превръщане на живота в карнавал.2 По-ра
но карнавалът е представлявал кратка пауза в обрамченото от грижи
ежедневие. Днес обаче ежедневно пребиваваме в пространството на
карнавала, който, можем да кажем, е самото разпростиране на тялото
под управлението на неговия основен орган – очите; господар и роб ед
новременно. Карнавал е не само политиката, пазаруването, трескавият
туризъм, но и самата работа, по време на която голяма част от времето
минава в интернет и Фейсбук или на някакви други зачудващи места
от виртуалната реалност. Самите атентати, религиозно мотивирани,
напомнят карнавала. Очевидно не става дума за душата и търсенето на
нейната вечност, а за претенциите на тялото да се разпростира, и след
като то не може да задоволи това си желание поради положените му
отвън рамки, ограничения и правила, се пръсва с една радостна, дори
любовна омраза, и частите му полепват по останалите тела, като стават
общо с тях. Дори в трошенето на християнски и будистки символи, както
и в екзекуциите на „неверници“ се съдържа нещо карнавално и някак
недостоверно. Преди няколко години в Пазарджик се състоя любопитно
шествие на мюсюлмани саламити: всъщност роми, вкарани в „правата
вяра“, след като доскоро са били евангелисти. Изобщо това бързо преми
наване от вяра във вяра, от убеждение в убеждение, от „ляво“ в „дясно“,
от едно работно място на друго, е напълно карнавално. Как родното –
като нещо свое, наше, устойчиво; нещо тук, сега и утре – може да получи
необходимото си траене във времето? Нямаме време да се при-родим.
2

Еко, Умберто. Връща ли се часовникът назад? Горещи войни и медиен попу
лизъм. С., 2010, с. 101.
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Така каквото и множество от театрални гледки да се разгръща пред нас,
то никога вече няма да е достатъчно. И виновни са очите, които, за раз
лика от останалите органи, са винаги жадни и не се засищат, и поемайки
все повече зрелища, искат още. Но как мозъкът може да обработи тази
непрекъсната поредица от гледки и да ги сортира в своята памет? Просто
няма време да се наименуват театралните форми и явления в буквалния
смисъл. От друга страна, това е добре, че на представлението не може да
се даде собствено име. Както отбелязва Жак Дерида3, тъкмо собственото
име е начин за премахване на собственото и за полагането му в някаква
верига от сходства и каталог от назовани неща. Днес представлението,
като единствено по рода си, не може да бъде наречено и наименувано,
и тъкмо по този начин се спасява, оставайки единствено по род (жанр)
и вид. Но дали по този начин и самата представа за промяна на театъра
непрекъснато не умира? Тя постоянно умира, но всъщност без смърт,
и живее чрез нея. Тъкмо това кратко настоящ
 е на театралните форми и
нагледи, предхождано от своите нервни – прибързани и някак винаги
откраднати – проекти за бъдеще, е захванато в непрекъснатия поток на
живота-смърт до друго следващо настояще. Доколко следващото може
да бъде наречено също или друго?
Това развихрено в оглеждането си и в нагледите си тяло трябва да при
тежава голяма енергия. Именно това е едно от най-често използваните
понятия, с които се описва театърът днес – пораждащо и оправдаващо
както смисъла, така и формите му на съществуване. Енергията е термин
от физиката и при това тя има различни измерения. Формулата на кине
тичната енергия е Е = mv2. Движението в театъра е наистина важно и то
може да се отнесе до всичките му компоненти. И все пак тази формула
не може да бъде еднакво валидна за всеки спектакъл и всеки вид театър.
Масата на спектакъла (m) – вероятно количеството актьори, декор, свет
лина, музика и др., не е достатъчна мярка. Скоростта (v) в тази формула
е още по-важна, тъй като се вдига на втора степен. Но в театъра бавната
скорост често може да означава по-бързо качество. Така че един „бавен“
спектакъл с двама-трима актьори или един „бърз“ в движението на ком
понентите си спектакъл с по-голям актьорски състав не могат да бъдат
енергетично формулирани във физическия смисъл. Тогава по-добре да
се обърнем към т. нар. потенциална енергия: всяко нещо в природата
всъщност я притежава и може да я развие, ако бъде поместено в нужна
3

Дерида, Жак. За граматологията. С., 2001, с. 171.
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та среда за взаимодействие. Театралната среда може да бъде изразена
чрез публиката или по-скоро чрез различните публики. Всяка публика
разчита кинетичната страна на всеки спектакъл по свой начин. Масата
и скоростта за всяка от тях са различни и относителни – вероятно това
се отнася и за всяка единица, съставяща публиката. Сполучливото раз
положение и взаим
 одействие на самите правещи театъра също е важно
за случването на енергият а на спектакъла.
Едва ли обаче някога ще стигнем до научната обосновка на театралната
енергия; до нещо обективно и навсякъде приложимо. Но все така ще
продължаваме да говорим за нейното имане или нямане, защото, така
или иначе, не можем да се отървем от тялото си, което все повече ще на
пира в желанието си да произвежда, а още повече, да консумира образи.
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
ПРЕД СЪВРЕМЕННИЯ АКТЬОР
РУМ ЯН А НИКОЛ ОВА
Амбицията да се даде кратък, еднозначен или изчерпателен отговор на
въпроса „Как се променя театърът днес?“ е труднозадоволима. За да ус
пеем да постигнем относителна изчерпателност, трябва да минем през
цялото многообразие, което ни предлага днешната театрална сцена.
Затова аз избрах да мисля по темата през по-тесния фокус на няколко
предизвикателства пред актьора в съвременния театър.
След множеството експерименти през 20. век всичко в изкуствата е въз
можно. Независимо че резултатите от тези експ
 ерименти често остават
на ниво опит и не постигат художествена или идейна плътност, те са в
основата на допускането, че съвременният театър е в състояние на край
на свобода по отношение на своите избори във всяко отношение – текст,
тема, изразност, начин на организация на творческия процес, начин на
участие на публиката, присъствието на основните фигури на актьора,
режисьора и т. н.
Именно в тоталната творческа свобода във всички посоки на театрално
то преживяване се съдържа едно от големите предизвикателства пред
съвременния театър. Резултатите са многообразие от сценични форми
и изразност, които често предизвикват проблематизиране, надграждане
или изчерпване на понятийния инструментариум, с който означаваме
процесите в актуалния театрален живот. Това наблюдение на първо
място се отнася за драматургият а. В рамките на Международния теат
рален фестивал „Варненско лято“ през 2017 г. се проведе конференция,
която изговори съвременните драматургични тенденции. Като базисна
основа за разсъждение в повечето доклади стои съзнанието на авто
рите за променените и разширени граници на понятието драматургия.
Според Асен Терзиев „в съвременния театър понятието „драматургия“
отдавна е разширило своята територия. То е излязло от полето на дра
мата и се е прехвърлило върху театралното представление – както върху
неговата структура, така и върху самото му реално протичане тук и сега.
Когато говорим за драматургия, вече нямаме предвид само пиесата
или текста за театър, но и театралното събитие. Драматургията не се
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„Нещата на Щифтер“ – композитор и режисьор: Х. Гьобелс, 2007

мисли единствено като техника за създаване на драматически истории,
тя е и стратегия за структуриране и оформяне на случвания, в коит о е
възможно драматическо преживяване“1. Текстът за театър има толкова
различни употреби в/за театралното представление, че е трудно да бъ
дат обхванати от едно понятие, каквото бе драматургията в смисъл на
литературната основа на театралния спектакъл. Извън нейните стратегии
Патрис Павис изброяв а още дивайзинг театър, образователна драма
тургия, драматургия на актьора, постнаративна драматургия, визуална
драматургия, драматургия на танца, драматургия на зрителя, перфор
мативна драматургия2. Това многообразие, обобщено от Патрис Павис
в понятието „нови драматургии“, естествено, предполага подобно и в
постановъчните стратегии. И ако авторът на текста или режисьорът може
да избере свободно драматургичната/постановъчната стратегия, чрез
1

2

Терзиев, Асен. Драматургия на случването. – В: Драматургични тенденции
през фокуса на международния театрален фестивал „Варненско лято“. С.,
2017, с. 95.
Павис, Патрис. Нова драматургия. – Homo Ludens, 2015/18, с. 79.
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която да реал
 изира идеят а си, то пъстротата на съвременния театър се
превръща в истинско предизвикателство към изпълнителя.
Какво се случва, какво изисква съвременната сцена в цялото си мно
гообразие от актьора, е актуален въпрос пред съвременната теория.
От организационна гледна точка все по-малко възможности има за би
туването на актьора само в една трупа, в една стилистика. От което се
предполага, че съвременният театрален актьор трябва да е достатъчно
подготвен, за да е рефлективен към цялото разнообразие от стратегии на
театралното представление. Предизвикателствата стигат до „крайност“
от гледна точка на устойчивите представи за театралност, която включва
живото присъствие на актьора и взаимното преживяване на артисти и
зрители. Пример за това откриваме в „естетиката на отсъствието“ на Хай
нер Гьобелс. През своите проекти той формулира различни концепции
за „театъра на отсъствието“, в коит о отсъствието се разбира по различни
начини: като изчезване на актьора/изпълнителя от центъра на внимани
ето (или дори от сцената); като разделяне на присъствието между всички
елементи в представлението; като полифония от елементи; като отделяне
на гласа от тялото и т. н.3 Обща посока на експериментите му е опитът да
задържи вниманието на зрителя, детронирайки като устойчив център на
театралното представление живото актьорско присъствие. Като най-ра
дикално в тази посока Гьобелс описва представлението си „Нещата на
Щифтер“. Това е „представление без актьори“ („no-man show“), в което
завеси, осветление, музика и пространство – всички елементи, които
обикновено подготвят, подкрепят, илюстрират или обслужват театрал
ното представление и изпълнителите, се превръщат (като по силата на
някаква дълго отлагана справедливост) в основни протагонисти, заедно
с пет пиана, метални плочи, камъни, вода, мъгла, дъжд и лед4. Подоб
ни предизвикателства изправят актьора и цялото представление пред
собствените си неустойчиви от гледна точка на съвременната сценична
реалност дефиниции.
Извън подобни „крайни“ експерименти актьорът е предизвикан пер
манентно от различните естетики, в които би могъл да попадне. Дори
само в програмата на последното издание на Международния театра
3

4

Виж подробно Гьобелс, Хайнер. Естетика на отсъствието. Как започна всич
ко. – Homo Ludens, 21, с. 93–94.
Пак там, с. 94.
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лен фестивал „Варненско лято“ откриваме множество примери за това.
Тук не можем да подминем спектакъла „Три сестри“ на Театър „Красный
факел“ – Новосибирск, Русия, режисьор Тимофей Кулябин, където ак
тьорите играят на жестомимичен език през цялото представление.
Освен очевидната трудност за овладяването на този език, актьорите
са предизвикани от отнетата им възможност да разчитат на базисните
си изпълнителски стратегии като интонации, паузи, тихо/високо про
изнасяне на текст, коментиране на текста с жест или мимика, защото,
използвайки жестомимичен език, те трябва да гледат един в друг, ко
гато разговарят. Отнемайки им всичко това, актьорите са принудени
да търсят нови изразни средства или да използват вече познатите, но
с по-висока интензивност – движения и действия по сцената, работа с
предмети, пластика и др.
По точно обратния начин е отправено предизвикателството към Захари
Бахаров, който се изправя сам пред публиката в спектакъла по рома
на на Милен Русков „Чамкория“, Театър 199, режисьор Явор Гърдев.
Тук актьорът разчита предимно на думите, за да пресъздаде чрез жив
диалектен изказ персонажа на бае Славе и градската атмосфера от 20‑те
години на 20. век.
В още един спектакъл от програмата актьорът застава сам пред зрите
лите. Това е „Приятно ми е, Ива!“, Театър 199, авторски спектакъл на
актрисата Ива Тодорова. Тя се справя с нелеката задача да разсмива
зрителите, разказвайки лични истории, представени като анекдоти в
стилистика, доближаваща се до stand up комедията.
Трудно се описва с едно изречение актьорското предизвикателство в
спектакъл като „Щастливият Бекет“, Център „АЛОС“, режисьор Марий
Росен. Актрисата Ана Вълчанова има сложната задача да изиграе текст,
компилиран от зрителски отговори на няколко въпроса. Едновременно
с това тя има пространство за импровизация, което изисква почти ед
новременно автентично и игрово актьорско присъствие.
В спектакъла „Танцът Делхи“, Народен театър „Иван Вазов“, режисьор
Галин Стоев, актьорите имат нелеката задача, присъствайки с лекотата
на ежедневно поведение, да изговарят философски текстове, коит о при
най-малкото актьорско разколебаване могат да прозвучат клиширано и
високопарно. В този спектакъл актьорите са предизвикани по още един
популярен за съвременната сцена начин. Той е свързан с театралната
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употреба на съвременните технологии. Като част от сценографското
решение на сцената е разположен голям екран, върху който се прожек
тират лицата на актьорите в едър план. Те се заснемат в реално време
от камери, които зрителите виждат. Така актьорите трябва да играят,
като държат в съзнанието си едновременно дистанцията от зрителите,
предположена от голямата сцена на Народния театър, и крупния план,
който кинокамерата излъчва на екрана. Използването на средства от ки
ното в съвременния театър не е новост. Примерът със спектакъла „Танцът
Делхи“ е заради предизвикателството пред актьорите да присъстват по
начин, който да е адекватен за театралната и за киноестетиката в един
и същ момент.

© Фотограф Павел Червенков

Много спектакли поставят живото актьорско присъствие в сценична
обстановка, изградена с помощта на дигиталните технологии. Не става
дума за онези спектакли, в които технологиите се използват за изобра
зяване на определена среда, а за тези, в които актьорът взаимодейства

„Приятно ми е, Ива!“ – авторски спектакъл на Ива Тодорова, Театър 199,
2017/18
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с нея. В танцовия спектакъл „Хаканаи“ на Компания „Адриен М. & Клер
Б.“ – Франция, образите се създават в реално време от взаимодействието
на движенията на човешкото тяло, музиката и дигиталните технологии.
Съвременните театрални практики често изискват от актьора да надско
чи границите на изпълнител и да се превърне в съавтор на театралното
представление. Това предизвикателство среща актьора при работата в
проекти, в резултат на съвместната работа на драматург, режисьор и ак
тьори, или т. нар. „колаборативен“ или „дивайзинг“ театър. На друг вид
съучастие на актьорите разчита спектакълът „Кралят Елен“ с режисьор
Анастасия Събева. В него актьорите на импровизационен принцип из
граждат персонажите си и конструират сценичния разказ, използвайки
и уменията си да пеят, танцуват, да свирят на различни инструменти.
Много от предизвикателствата пред съвременния изпълнител са свърза
ни с разнообразните избори на пространства. Често на актьора се налага
да напусне отделеното и „защитено“ пространство на класическата сцена,
комуникирайки с публиката от променена дистанция.
Можем да продължим изброяването на възможностите за съвременния
актьор (извън споменатите остана например изпълнителят в докумен
талния театър, в психологическия театър и т. н.), които с паралелното си
присъствие формират голямото предизвикателство пред него да бъде
рефлективен и адаптивен към различни естетики и жанрове.
На среща с Патрис Павис в рамките на Международния театрален
фестивал „Варненско лято“ през 2014 г. два от въпросите бяха свързани
с предизвикателствата пред съвременния театър и пред съвременния
актьор. Относно актьора Патрис Павис отбеляза, че в театъра от послед
ните десетилетия „има много промени“, че вече „не сме обсебени от
метода на актьора“5. Стремежът за откриване на универсален актьорски
метод наистина принадлежи на 20. век. След опитите на Станиславски
европейските театрални практици започват търсенето/преследването на
абсолютен език за актьора и множеството системи, техники и модели са
резултат от стремежа той да бъде постигнат. На 20. век принадлежат и
питанията дали може да бъде постигната универсална актьорска систе
ма и дали тя би могла да бъде приложима към всяка театрална форма
5

Среща с Патрис Павис в рамките на 22‑то издание на МТФ „Варненско ля
то“, 8 юни 2014 г., Фестивален и конгресен център – Варна. – Homo Ludens,
2015/18, с. 94.
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„Кралят Елен“ по К. Гоци, реж. А. Събева, Театър „Азарян“, 2017/18

и естетика. От това убеждение започва търсеният а си Станиславски.
Като цяло театралните практици от втората половина и края на 20. век
престават да вярват в смисъла от универсален актьорски метод. Идея
та за постигането на каквато и да е общовалидна система, независима
от естетическия контекст, в който е поставен актьорът, е изоставена.
По-скоро те насочват своите занимания към идентифицирането на
принципи именно вътре в конкретния контекст. Театърът на 21. век не е
формулирал какъв актьор му е необходим. А може би подобно питане
не е релевантно на съвременното театрално многообразие?! Това, на
което Патрис Павис настоява, е необходимостта обучението на актьора
„да бъде много по-философско и интелектуално, а не просто психоло
гическо или физическо“, защото на съвременните актьори „не се налага
да бъдат виртуози в предаването на чувства по начина, по който Станис
лавски би ги обучавал. Не е необходимо да бъдат и физически силни,
но трябва да бъдат в състоян
 ие да убеждават. Те се намират между
драматургията, постановката и акта на говорене“6. Това, че не е нужно
актьорите да умеят да предават чувства и да са физически силни може
6

Пак там, с. 94–95.

Румяна Николова. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СЪВРЕМЕННИЯ АКТЬОР

141

би не е валидно за цялата палитра от театрални спектакли, но съжде
нието, че от съвременния актьор се изискват умения да убеждава и че
е необходимо базисно преосмисляне в подготовката на актьорите, е
безспорно. Ще цитирам част от отговора на Патрис Павис на зададен от
Камелия Николова въпрос относно това дали има „особена трудност или
предизвикателство“ пред европейския театър. Като едно от основните
предизвикателства, които той посочва, е необходимостта „да излезем
от руслото на формализма и празнотата на постдраматичното“, защото
„постдр
 аматичният театър на практика се отклони от своя хуманизъм и
отново на хората се налага да се науч ат да бъдат граждани“7. Може би
театърът да приеме заключението на Павис като настоящото си предиз
викателство и посока за промяна?!

7

Пак там, с. 92–93.
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ТЕАТРАЛНАТА АДАПТАЦИЯ – СЪВРЕМЕННИ
МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ
ИНА БОЖ ИД АР ОВА
Да осмислим театралната картина днес ми се струва трудна, бих казала
непосилна задача за една дискусия, но обговарянето на пъстрата картина
от модели, практики, теории и различни изразни средства, използвани
днес, изяснява позиции и теор
 етични понятия, които са важна част от
театралния дискурс.

© Фотограф Мария Цветкова

Провокирана съм от определението на проф. Камелия Николова в увод
ните думи към конференцията във Варна, която очерта ролята на теа
търа в забързания живот на днешния човек като спирка, като повод за
забавяне на този неудържим ритъм. Ние всички имаме нужда от място,
където да задържим този бяг, макар и за час или два да се огледаме,
да се вслушаме в себе си, да уловим собственото си „аз“. Правим го на
сцената, в залата или пространството, което приютява този спектакъл,
пърформанс, танц и още, и още. Формите, както вече се спомена, са

„12‑те гневни“ – Р. Роуз, реж. Пл. Марков, Театър „Възраждане“, 2017/18
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много, стремежът е общ – да видим, да почувстваме, да съпреживеем,
да помислим.
В постмодерните времена се деконструир
 а драмата, рушат се правила,
минало и настояще се вплитат в обща тъкан, зазвучават социални проз
рения, светът е обречен на повторение. Театралната практика прегръща
тези идеи, претворявайки ги в нов език, в нови модели.
В постдраматичното разбиране театърът е все повече споделяне, лична
изповед, вътрешни мисли, звуци, спомени. Спектакълът все по-рядко е
просто сценичен прочит на пиес ата, на драмата. Изграден е върху тек
ста, а текст е вече много широко понятие, той е и недраматичен текст.
Отдавна вече не е само пиесата на този или онзи автор, бил той античен,
класически или съвременен. Не е достатъчно да го представим на публи
ката. Ние сме тази публика. Автора – вече сме го чели, спектакъла – вече
сме го гледали, носим ги в културната си памет. Те ни напомнят за нещо.
Искаме нещо ново, имаме да споделим нещо друго, провокирани от
познатото. А в него – в този автор, в този текст има нещо, което докосва,
спира за малко, вълнува… Спектакълът пърформанс изгражда центъ
ра си върху преживяването на света на изграждащия го. В дискурса за
драмата терминът „постдр
 аматично“, формулиран от Леман, подобно
на категорията „постмодерно“ в изкуството и културата, отнесена към
театъра, включва процес на непрекъснато преосмисляне на традицията,
от която се оттласква и с която остава в постоянна полемика.
В този ред на мисли театралната адаптация, коят о сама по себе си
преразказва, пренаписва, преосмисля традиционния текст за театър,
литературния текст, документалния и всеки друг текст, за да създаде
нов сценичен продукт, е така популярна и все по-често присъства в
сценичната практика. Присъства на европейската и световната сцена,
привлича най-изявените режисьори в театъра днес като Брук, Варли
ковски, Ван Хове, Кастелучи, Лоренци и още много други. Проявите ѝ
са все по-разнолики и употребата на термина „адаптация“, макар да ги
обобщава, не може много точно да дефинира цялото разнообразие от
определения като интерпретация, трансформация, преработка, по
мотиви, вдъхновена от… и т. н., които преобличат сценичния живот на
недраматургичните текстове.
Потвърждение на това ще намерим и в програмата на тазгодишното,
26‑о издание на фестивала „Варненско лято“, който ни е събрал тук и
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сега. От общо тридесетте селекцион
 ирани заглавия, поне 10 са фор
ми на адаптации. Една трета съвсем не е малко, като в това число са
включени и международните гостуващи продукции. Според жанра на
първоизточника обикновено адаптацията се разглежда като адаптация
върху мит, върху античен текст, романова и вътрешножанрова, базира
на на драматургия. Всеки един от тях е намерил място в спектаклите от
програмата. А в последните години много активно навлиза на сцената
и адаптацията на филмови сценарии. Ще я последваме с примери от
програмата. Представям ги в обратен ред, започвайки от филмовите
адаптации, защото, учудващо или не, те преобладават.
От филмовия екран, или from screen to stage, са представени три спек
такъла. „След репетицията“, поставена от Валентин Ганев на сцената
на Театър „Българска армия“, Бергман създава първо като сценарий за
телевизионен филм, който заснема през 1984 г. Филмът получава мно
го добри отзиви и се представя на фестивала в Кан. Превърнат в пиеса,
той въвлича в ситуацият а на „театър в театъра“, в който актьорите игра
ят актьори с техните превъплъщения, страсти и илюзии. Постановка на
същия сценарий, заедно с този на друг Бергманов филм – „Персона“
на Иво ван Хове, гостува в „Кенеди Център“ във Вашингтон през 2018 г.
Тези паралели не са случайни. Камерата на Бергман в киното много се
доближава до театрална изразност с близките планове и проникновени
ето в сложната, често двойствена човешка природа. Както споделя Иво
ван Хове: „Това е уникален опит, който не може да ти даде нито една
съвременна пиеса“. Очевидно филмовите му сценарии са неизчерпаем
източник на вдъхновение за театралните режисьори.
Криминалната театрална комедия „Редки тъпанари“, вдъхновена от
известния италиански филм „Неизвестни извършители“ на Марио Мо
ничели, получил номинация за „Оскар“ през 1958 г., е поставена от Теди
Москов в Драматичен театър – Русе. Интересът на режисьора към итали
анското кино се потвърждава и с постановката му „Уестърн“, провокирана
от филма „Малък голям човек“ на режисьора Артър Пен с Дъстин Хофман
в главната роля – всепризнат уестърн на 20. век. Сценичната редакция е
на самия режисьор. Предстои му нова постановка, този път по сценарий
на Еторе Скола, отново в русенския театър. Явно Москов е провокиран
от възможностите, които интерпретации на италиански филмови коме
дии отварят за актьорска импровизация. Ще спомена и „12‑те гневни“,
тъй като постановката се основава на прочутата пиеса „12 разгневени
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„Бесове“ – Ф. Достоевски, реж. Ив. Добчев, ТР „Сфумато“, 2017/18

мъже“ на американския автор Реджиналд Роуз, която е написана първо
за телевизия през 1954 г. Филмовата версия на режисьора Сидни Лъмет
от 1957 г. с участието на Хенри Фонда получава номинация за „Оскар“
за най-добър филм, режисура и адаптация на сценарий. Режисьорът
Пламен Марков изгражда много успешен спектакъл в Театър „Възраж
дане“, избягвайки клопката на клишето или паралела с познатите фил
мови персонажи. Да не забравяме и филма „12“ на Никита Михалков,
вдъхновен от филма на Лъмет.
Адаптацията на филмови сценарии е по-широко разпростран
 ена в пос
ледните едно-две десетилетия. Ако погледнем афишите на европейската
сцена, ще видим, че все повече изявени театрални творци са въвлечени в
приключението „от екрана към сцената“, и то с впечатляващи резултати.
Иво ван Хове е един от тях. След адаптациите по филми на Бергман и
„Телевизионна мрежа“, през февруари 2019 г. му предстои постановка
на „Всичко за Ева“, филм на Манкевич от 1950 г.
Адаптацията на романа (from page to stage) – и досега най-популярна
та от всички разновидности на театралната адаптация – също е част от
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фестивалната програма. През този театрален сезон прозата на Достоев
ски се появи в три софийски и два извънстолични театъра. Две от тези
интерпретации са представени на фестивала.

© Фотограф Алфредо Анчески, Джино Роса

„Идиот“ по едноименния роман на Ф. Достоевски е адаптиран и поста
вен от Маргарита Младенова на сцената на Театрална работилница
„Сфумато“. В „Бесове“ сценичният вариант и режисурата са на Иван
Добчев. И двата спектакъла надхв ърлят задачите на простата сценична
реал
 изация. Работата им върху прозата на Достоевски е по програмата
„Изгонване на бесовете“, продължение на програмата им „Долината
на смъртната сянка“ от 2002 г. И двата спектакъла се фокусират върху
визион
 ерските прозрения на Достоевски за човека, пречупени през
днешния ден, в търсене на възможности човешкото състрадание да
преодолее бесовете, които върлуват вътре в него и в социума. Образите
им са пресъздадени с характерните за „Сфумато“ експресивна форма и
въздействащ театрален език. „Чамкория“ е другата романова адаптация,
в която режисьорът Явор Гърдев е осъществил щастлива среща между
литературен текст и театралната сцена с пресъздаването на монологична
сценична версия на едноименния роман на Милен Русков. Многосло
вието на автора е кристализирало в завладяващия лаконичен език на
спектакъла и забележително актьорско изпълнение на Захари Бахаров

„Планината Чирчео“, хор. Ф. Фавале, Ле Супличи – Болоня, 2018
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на сцената на Театър 199. Още един пример за това как успешната адап
тация се превръща в театрален хит.
Адаптациите по романи активно присъстват на сцените на българския
театър. Освен трите адаптации по Достоевски, които споменах, се играят
представления, изградени върху български и чужди литературни източ
ници. Особено популярна е българската класика, която извън образо
вателните си цели търси нов език и въздействаща съвременна форма.
Автори като Толстой, Пушкин, Оскар Уайлд, Мери Шели се адаптират за
сцена и често се радват както на зрителски интерес, така и на внимание
на критиката.
Спектаклите, изградени върху мита (from myth to stage), поне у нас са
по-рядко явление, въпреки че в програмата са включени три такива заг
лавия. „Орфей“ на Боян Иванов на Куклен театър – Варна и „Планината
Чирчео“ на компанията „Ле Супличи“ – Болоня (Италия) са визуални тан
цови спектакли, изградени по мотиви от митовете съответно за Орфей и
Одисей. Тук навлизаме в територията на драматургията на съвременния
танцов спектакъл. Митове са в основата ѝ, но спектаклите са без текст
и разчитат на енергият а и изразността на тялото, визуалната среда и
музикалната картина. Този тип адаптации, ако изобщо си позволим да
ги наречем така, са най-малко проуч ени, още повече че реализацията
им не е свързана с изречен текст, а с визуал
 изиране на поетиката и об
разите, породени от него. „Гилгамеш“ е другият спектакъл, вдъхновен
от едноименния шумеро-акадски епос, който се счита за най-древното
предание в човешката история. Постановката и сценарият са на Елена
Панайотова за сцената на Учебния театър на Нов български университет.
Епосът е разработен като съвременна оратория, изградена върху сло
весно действие, хор и танц. В тъканта му са вплетени екзистенциални
теми за човека и смъртта, за паметта за делата му и радостта от живота,
който му е даден на тази земя.
И накрая ще погледнем и към адаптацията на пиеса/драматургичен текст
в нов текст за сцена (from stage to stage). Като такъв пример ще приемем
„Щастливият Бекет“. Това всъщност е интерактивен спектакъл, вдъхновен
от последната пиес а на абсурдиста Самюъл Бекет „О, щастливи дни“.
Идеята и режисурата на тази театрална инсталация са на Марий Росен,
продуциран от Център „АЛОС“. И в този случай ще употребим термина
„адаптация“ с известни уговорки, защото театралната форма на „Щаст
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ливият Бекет“ условно е създадена по идея на Бекетовия текст, но се
е отдалечила силно от първоизточника си, оставяйки образа на Уини
като свързв ащо звено на текстовете, които са създадени от публиката
в предварителна анкета. Така той се мени в зависимост от зрителската
аудитория и отговорите ѝ на зададените въпроси.
Представените по-горе спектакли разкриват част от картината на театъра
днес. В нея адаптацията заема все по-обширни пространства. Виждаме
я у нас, виждаме я навън. Интернет пространството също вече предлага
неизчерпаеми възможности. Ставаме част от световната аудитория на
случващото се на чуждите театрални сцени и нетеатрални пространства.
Те са инкубатори на нови идеи, на нови енергии. Творческият обмен,
дискусиите и неформалните срещи са другото лице на театъра. Фестива
лът ни среща с най-интересното от театралната сцена и то е достатъчно
да ни убеди в разнообразието на театрални форми, макар и в една огра
ничена селекция. Да не забравяме и българската сцена. Фестивалът ни
прави свидетели на най-доброто, създадено през годините в театъра – и
в репертоарния, и в частния, за да ни убеди в постоянното му движение.
От тази представителна извадка на съвременния театър разбираме, че
адаптацията е неотменна част от него. Сценичният език и употребите
на текста неизбежно ще се уповават на паметта и познатото, дори и за
да ги оспорват и пресъздават отново и отново.

ПОГЛЕДИ КЪМ
ФЕСТИВАЛНИЯ АФИШ

„Лунно нашествие“ – Компания „Парола бианка“ – Италия,
МТФ „Варненско лято“ 2016
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„ЩАСТЛИВИЯТ БЕКЕТ“ – ЕДИН СПЕКТАКЪЛ
НА АБСУРДА, НАПИСАН ОТ ЗРИТЕЛИТЕ
ЛЮБ ОМ ИР ПАР УШЕВ
Този текст има за цел да представи някои мои разсъждения за тенденци
ите в съвременното театрално изкуство чрез разглеждането на конкретен
спектакъл, който според мен е показателен. Става дума за „Щастливият
Бекет“. Няма защо да крия своето лично пристрастие към режисурата на
Марий Росен. Намирам неговите спектакли за провокативни, интересни
и новаторски за българския контекст. Новото при него е нещо обичайно;
почти сюрреалистичната визия и „сприятеляването с пространството“
(както той самият го нарича) са прийомите, с които умело си служи.
Публиката, която познава този режисьор, е вече свикнала с принципа
на появата, живота и изчезването на спектаклите му. Те са винаги сла
бо обговорени, случват се в неконвенционални пространства, за тях
разбират не повече от 200 души и докато човек съумее да се запише за
билет, представлението вече не се играе. Например за един от неговите
спектакли – „Влиянието на гама лъчите върху лунните невени“ – пока
ните се уговаряха и разпространяваха единствено чрез Facebook. Този
почти акцион
 истки принцип на случване на спектаклите на Марий Росен
определено може да се опише като част от преживяването на зрителя.
Тезата, че самото записване на зрителя за посещение на представлението
е вече част от него, важи в пълна сила за „Щастливият Бекет“. Специфич
на особеност на това сценично произведение е фактът, че за да може
зрителят да гледа, трябва да попълни специална анкета. Тя съдържа
предимно абстрактни въпроси като: „Нещо, което тежи“, „Разкажете
приятен спомен“ и „Измислете сентенция“. От само себе си се вижда,
че зрителят, който трябва да даде отговори, е подканен да изпадне във
философско-художествено настроение и да се постарае да напише нещо
наистина оригинално. Или поне на мен така ми подейства. След това зри
телят ще забрави всичко това – ще се впусне в своит е ежедневни грижи,
в забързания свят, и така почти две седмици. Най-накрая идва моментът
на спектакъла. Трябва да призная, че аз лично си направих труда преди
представлението да си припомня какво съм писал в анкетата.
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Макар и да знаех за този проект на Марий Росен от много по-рано, аз
успях да го гледам чак когато беше поканен на 26‑ото издание на Между
народния театрален фестивал „Варненско лято“. Пространството, в което
се състоя във Варна, беше галерия „Графит“. (Важно е да се отбележи,
че в София то се играе в Центъра за култура и дебат „Червената къща“.)

© Фотограф Яна Лозева

Цялата идея на М. Росен е провокирана от пиесата на Самюъл Бекет „О,
щастливи дни“. В нея се проследява част от съществуването на Уини –
жена на средна възраст, която в първо действие е закопана до кръста
в планина от пръст, а във второ действие тя вече е потънала до шия.
От тази позиция тя извършва дневни битови ритуал
 и, чете поезия, но
позитивното настроение, което демонстрира, е в очевиден конфликт с
физическото ѝ положение. По този начин известният абсурдистки дра
матург визуално предава някои от темите и внушенията, характерни за
неговото творчество – това, че човек се ражда, за да умре, и запълва
безсмисленото си съществувание с безсмислени действия. В пиесите на
Бекет смъртта би била спасение, но тя никога не настъпва – персонажи
те просто ще продължат своето вегетиране, показано пред зрителите.

„Щастливият Бекет“ – идея и режисура: М. Росен, Център АЛОС, 2017
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Това, което отличава спектакъла на Марий Росен, е, че той е избрал да
не се придържа към текста на Бекет. Но режисьорът не си е позволил и
да дописва великия драматург. Като вариант между тези две (като че ли
единствени) възможности, той е решил да използва текст, написан от
публиката. За целта са разработени специалните анкети, за които споме
нах по-горе. В тях са поместени различни въпроси, които кореспондират
с определена тема от текста на Бекет.
В ролята на Уини е Ана Вълчанова. Тя носи слушалка, от която (явно) се
чува компилацията на текста на конкретното представление. Тази техни
ка, позната като вербатим, е често използвана за целите на документал
ния театър. В „Щастливият Бекет“ позицията на актрисата е не просто на
проводник на текста от въпросниците. Тя прави всичко възможно да се
слее с него, да го направи свой. Изграждането на персонажа до голяма
степен е базирано на принципа на импровизацията. Ярък пример за то
ва са частите, в които тя бърка в чантата си и изважда случаен предмет,
отново даден от зрителите. След това, импровизирайки, обяснява как
го използва, като и измисля някаква история за него.
Сравнявайки персонажа на Уини, както е написан от Бекет, и интерпре
тацията, която А. Вълчанова прави, могат да се откроят някои разлики.
Важно е, че в спектакъла на Марий Росен липсва усещането за мръсотия,
захабеност и почти осезаемата миризма на смърт, коят о присъства в пи
есата. В „Щастливият Бекет“ всичко изглежда стерилно, електрическо и
чисто. Самата актриса е облечена в бял костюм и е „заровена“ в една
дървена маса. В това решение на сценографа Петя Боюк ова простран
ството неминуемо носи усещането за интериор, което е съществена
разлика с пиесата.
Освен актрисата, която стои в своята дупка в дървената маса, на сце
ната присъства и постановъчният екип на спектакъла. Те са облечени
екстравагантно – М. Росен е с цилиндър, папийонка, жилетка, панталон
тип „чарлстон“ и обувки на токчета. Всички промени в сценографията,
осветлението и костюма на централния образ са осъществени от него,
от композитора Константин Тимошенко и Петя Боюкова, коит о също са
пред зрителите почти през цялото време. И тримата комуникират пряко
с актрисата, но конвенцията е тя да не ги вижда. Зададената условност
спомага „магическото“ появ яване и изчезване на предметите пред Уини
да се случва с изключителна достоверност. Майсторството на актрисата
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достига толкова високо ниво, че в някакви моменти наистина забравяме
за присъствието на останалите, които тя отиграва като невидими.
Интересна режисьорска намеса е специално композираната песен за
спектакъла. Не е безизвестен фактът, че Марий Росен и Константин
Тимошенко имат и музикален проект, който се казва „Help me Jones“.
Куплетите на песента, която се изпълнява от Ани Вълчанова, отново са
„написани“ от публиката. Припевът е мелодичен и лесен за запомняне и
след няколко чувания публиката е вече готова да се включи. Дори се стига
дотам, че Петя Боюкова започва да дирижира зрителите. На спектакъла,
на който аз бях свидетел, всички започнаха да пеят и да се „клатушкат“
в ритъма на тази простичка, почти абсурдна песен.
Един от най-интересните и запомнящи се моменти в представлението е
не много кратък етюд, който се случва между двете действия на пиесата.
Изваждат се двама човека от публиката и безцеремонно им се подават
две телени кошници, пълни с консервени кутии. Сред тях са скрити тон
колони, от които започва диалог. Нищо неподозиращите зрители държат
кошниците и стоят нелепо в средата на пространството, а от колоните
се чува разговор между мъж и жена. Този разговор е своеобразен „глас
зад кадър“, уж предаващ мислите на тези двама зрители. В най-общи
линии диалогът представя екипа на представлението, по хумористи
чен начин обяснява какво предстои да се случи в него и с безпощадна
ирония коментира „повърхностната режисура“. С развитието на този
диалог, макар и без да искат, двамата зрители започнаха да играят, да
се споглеждат спрямо „мислите“, които им се диктуват от консервените
кутии. Сам по себе си този елемент представлява един изключително
интересен театрален експеримент. Чрез „имплантирането“ на мисли
у двама случайни зрители всички станаха свидетели на зашеметяващ
скеч, който беше „изпълнен“ от хора, които по никакъв начин не си бя
ха поставили за цел да играят. Както се казва в текста: „Ааа! Консервите
ще говорят вместо нас“.
Във второто действие, както предполага и пиесата на Бекет, главният
персонаж е заровен до шията. Ани Вълчанова просто е седнала, а гла
вата ѝ стърчи от масата, с която тя играе. Тук спектакълът рязко сменя
своя жанр. От комедийно-скечовото преминава към сюрреал
 истичното
и съспенс трилъра. Марий Росен слага друг цилиндър на главата си –
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огромно копие на обичайната му шапка. Периферият а се подпира на
раменете му, а актьорът гледа през малък процеп.
Макар да се отнася и за други части на представлението, във второ
действие връзката между Марий Росен и персонажа „на сцената“ за
почва да става садистична. Има някакво странно удоволствие в студения
поглед на режисьора, който поднася „пясъка на думите“, изтичащ пред
очите на безпомощната Уини. В хода на действието нейната глава става
постепенно по-голяма. Това е показано чрез уникални фигурки, които
Петя Боюк ова сменя постепенно. Пред очите на зрителя всички тези
промени се извършват с изключителна достоверност – толкова е убе
дителна зададената форма. В началото П. Боюкова слага малък макет
на Уини. След това главата ѝ „става по-голяма“ и вече е заобиколена
от миниатюрни дръвчета. В края на представлението върху главата на
А. Вълчанова е поставена стъклена сфера, която е осветена по такъв
начин, че напомня на луната.
Спектакълът „Щастливият Бекет“ е безсп
 орно един много интересен
опит, който влиза в пряк диал
 ог с естетиката на британския автор и силно
въздейства чрез своята форма. Провокативните инвенции на режисьора
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винаги ще бъдат интересни за публиката, но в този случай имаме една
изключителна плоскост за контакт – фактът, че използваният в представ
лението текст е написан от присъстващите хора. Имах възможността да
следя реакциите на много от зрителите, коит о очевидно разпознали
собствените си думи, се подсмиваха и концентрирано следяха всяко
едно от несвързаните изречения. Може да се каже, че това надминава
ефекта от всеки драматургичен текст, в който се надяваме съвременният
зрител да се припознае. В „Щастливият Бекет“ всеки се познава в бук
валния смисъл, но и се изгражда една особена връзка с всички останали.
Макар и анонимни, те са автори на текста, който се изрича от сцената,
и само по себе си това е едно театрално надникване и в съзнанието на
зрителя до теб.
След казаното дотук ще се опитам да отговоря на поставената тема „Как
се променя театърът днес?“, извеждайки някои ключови елементи, които
характеризират посоката му на развитие.

© Фотограф Яна Лозева

Първият е разказът – въпреки че има множество примери за обратното,
рефлексът театърът да е базиран на текст остава водещ. Търсенията са

„Щастливият Бекет“ – идея и режисура: М. Росен, Център АЛОС, 2017

Любомир Парушев. „ЩАСТЛИВИЯТ БЕКЕТ“...

157

в посока на иновативния начин на интерпретация или дори на самото
генериране на текста.
Друг важен елемент е въвличането на публиката в представлението.
Интеракцията със зрителя, рушенето на четвъртата стена далеч не е не
що ново в театъра, но както в конкретния пример, така и в много други
практики се вижда намерението за откриване на нови и все по-прово
кативни начини да се постигне това.
Търсенето на начини да се излезе извън театралната зала, да се разчупи
конвенцията зрител – представящ също е тенденция, завещана ни от
миналия век, която играе съществена роля за развитието на театъра и
считам, че ще си я запази и занапред.
Интердисциплинарността, въвеждането на все повече дигитални еле
менти, смесването на изкуствата и жанровете ще продължи да бъде
начин на изграждане на иновативните форми. И накрая – значението
на колаборативния процес. Той е нещо, което сякаш се асоциира със
свободата на себеизразяването.
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„PURE“ – ИМЕРСИВНА
ПЕРФОРМАТИВНА ИНСТАЛАЦИЯ.
Разказ за новата връзка зрител – изпълнител
СВЕТЛ ОМ ИРА СТОЯ Н ОВА
В театъра сякаш винаги е имало две страни. Едната е активна – от сцена,
трибуна или всяко друго пространство, от което човекът „там“ се прев
ръща в активен изпълнител (на текст или движение), и другата страна –
съответно на възприемателя – физически пасивен, воай
 ор, този, който
присъства с ясното съзнание, че не се предполага активното му участие.
През годините отношенията между двете страни се променят много интен
зивно и радикално. В изкуството, с което се срещаме днес, виждаме как:
– текстът за театър е преминал множество трансф
 ормации и експе
рименти, след които не само смислово, но и структурно предлага
променени персонажи и ситуации в сравнение с класическите мо
дели. Освен това днес сме свидетели на появата на т. нар. „нови
драматургии“1 на представлението, които не задължително включват
текстова основа;
– актьорът развива разнообразни психо-физически умения, които ра
дикално променят присъствието му на сцена;
– режисьорската функция преминава през индивидуален творчески
прочит на текст или тема и свръхинтерпретация до колаборативна
работа, театър на високите технологии, театър без актьори и др.;
– не на последно място, сцената вече спира да предполага конкретно
място, а що се отнася до разделението между изпълнителите и пуб
ликата – някои артисти работят в посока на заличаване на границата
помежду им, която до този момент е създавала чувство за комфорт
у зрителя; същият този зрител, който преди е намирал уют в тъмни
ната на салона и физическа неангажираност спрямо случващото се
непосредствено пред или до него.
1

Вж. Терзиев, Асен. Драматургия на случването. – В: Драматургични тенден
ции през фокуса на Международния театрален фестивал „Варненско лято“.
Сборник от конференция. С., 2017, с. 97–98.
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„Pure“ – идея и реал
 изация: Хр. Бакалов, МТФ „Варненско лято“ 2018

Цялото това въведение е нужно, за да мога да премина към хибридност
та, която царува днес в театъра, и да стигна до театралната инсталация
като сравнително нов артистичен подход към построяването на спектакъ
ла, но и към зрителя, на който се придава ролята на активен (физически)
участник в случващото се. В „Речник на театъра“ Патрис Павис предлага
много важно наблюдение във връзка с природата на инсталацията: „теа
търът решава да постави зрителя на мястото на актьорите, да го накара
да се почувства безцелно разхождащ се, като воай
 ор, който преминава
към действие само като се придвижва“2. Именно ролята, коят о пуб
ликата приема, в съчетание с нуждата от движение на зрителя е това
разчупване, което променя отношението със средата и изпълнителите
и нагласата им за онова, което предстои да видят, чуят, усетят.
Преди три години артистът Християн Бакалов представи „BRIGHT“ –
първата част от трилогията „ETERNIA“3, вдъхновена от трудовете на
нидерландския философ Барух Спиноза и по-конкретно от понятието
2
3

Павис, П. Речник на театъра. ИК „Колибри“. София, 2002, с. 141.
https://www.superfat.me/ (последно посетен 03.10.2018 г.).
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му за вечност. Премиерата се състоя във Варна в рамките на фестивала
„Vertigo“ (2015). Работата на артиста е основно съсредоточена в Белгия,
но е представяна и в страни като Франция, Австрия, Сърбия, Румъния
и др. Във втората част от трилогият а – „PURE“, Християн Бакалов залага на
„загубата“ на част от сетивата на посетителите и емпатията и доверието
между участниците и публиката като основна движеща сила.
Авторът определя творбите си с две ключови думи: имерсивна и инста
лация. Но какво всъщност е разбирането за тях в театрален контекст?
„Имерсивен“ има латински корен, който означава „потапяне“. Днес в
театрален смисъл определението „имерсивен“ се използва, за да означи
размиване на представата за „публика“, която „в по-голяма или по-малка
степен се потапя в действието, което се развива пред очите ѝ“4. Тоест
основната идея е посетителят на спектакъла да бъде част от случването
и самият той активно да е „съавтор“, „съизпълнител“, „сърежисьор“ на
личното си преживяване.
4

Йорданов, Николай. Как да мислим понятието „драматургия“ днес. – В: Дра
матургични тенденции през фокуса на Международния театрален фестивал
„Варненско лято“. Сборник от конференция. С., 2017, с. 22.
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Но нека се спрем по-подробно върху „PURE“. Първото, което е важно
да бъде споменато, е, че сетивата на посетителите още в началото са
подготвени за предизвикателства. Разходка е това, което очаква „зри
телите“ – в кавички поради факта, че в даден момент очите им биват
закрити и е важно зрението да бъде „изгубено“. Но защо? Следва ключо
вата дума – доверие. В началото дете ти подава слушалки, чуваш мъжки
глас със среден тембър, който ти действа успокояващо, но не с това,
което казва, а по-скоро с начина, по който го изрича. В този спектакъл
изграждането на сюжетност и логика е оставено в ръцете на зрителя.
След кратко хореографирано изпълнение на дете очите ти биват закрити
и в тъмнината единствено ти остава да се отпуснеш и да продължиш да
слушаш записа, от който гласът вече е изчезнал. Под звуци, напомнящи
вълни и вятър в повторяема ритмичност, изпадаш в състояние на пълен
покой; абстрахираш се от странични мисли и това предполага позицията
ти на жертва – не виждаш и не чуваш какво се случва около теб. Може
би „жертва“ е пресилена дума, но няколко минути по-късно, след като
усетиш допира на непознат, имаш две възможности – да се уплашиш и
да откажеш да продължиш да бъдеш в това специфично състояние на
незнание какво се случва, или да се довериш на абсолютно непознат
човек и да се оставиш да бъдеш воден… незнайно за теб накъде. Въпре
ки че публиката не влиза едновременно, а по двама или трима човека
на всеки 10 минути, ако наблюдаваш интензитета на интеракция между
посетителите с пространството, с другите посетители и с придружителите
им в цялостното изживяване, те обзема усещане за колективен ритуал
на пречистване.
Разходката, която предстои, за да се стигне до различните пространства
с нови провокации за сетивата и цялостното самоусещане на зрителя,
е винаги наблюдавана от някого. Това са „невидимите“ за теб хора, ко
ито през цялото време те напътстват и насочват – грижат се за твоята
безопасност и комфорт.
В своя статия Патрис Павис пише за новите видове драматургия, като ги
разделя в 8 категории5. Една от тях ми направи силно впечатление – дра
матургия на зрителя. В „PURE“ особеното е, че всеки има абсолютна и
пълна свобода да бъде автор на своето изживяване. Тук дори не говорим
5

Павис, П. Нова драматургия. Превод от френски Михаил Байков. – Homo
Ludens, 2015/18, с. 79–86.
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за авторство на драматургичната основа, за изграждане на спектакъла в
интерактивна форма като например „Facebook Theatre“ на Иво Димчев6,
а по-скоро за драматургият а, която остава неизказана; поток от мисли,
провокиран от усещанията на зрителя в конкретния момент, които оста
ват нечути, но изграждат личната драматургия на спектакъла за всеки
посетител и не са достъпни за никого другиго.
Дойде моментът да уточня какво гледат зрителите и каква е „ролята“ на
„невидимите“ хора? В последните години Християн Бакалов предпочита
да работи с непрофесионалисти и деца. Именно в тях вижда непринуде
ността, която много силно въздейства на посетителите. В свое интервю
споделя: „…разбрах, че реално това, което правя, е излаз от спектакъла
като перформативна машина, в която зрителят е погълнат, преработен и
изхвърлен, без реално той да може да реагира. Не можейки да премахна
тази машина (поне за момента), въпросът, който логично изникна пред
мен, беше как мога да я „хакна“ и с какъв „вирус“ да я заразя, така че тя
да произвежда нещо по-хуманно, по-истинско и едно по-неподправе
но преживяване. Оттам дойде и необходимостта да работя с аматьори.
Те станаха този добър „вирус“, който да облагороди остарялата и самоиз
черпала се перформативна машина, в която в най-добрия случай знаеш
още от първия момент какво тя ще произведе, а в най-неприятния – какво
поредно копие ще принтира“7.
По време на подготовка на пространството, където се състои предста
вянето на инсталацията, Християн Бакалов провежда уъркшоп8 с цел
да обясни на доброволците (хора на различна възраст) в какво точно
се състои тяхната роля. Те се превръщат в помощници на посетителите
в ситуации, в които няма как да се справят сами и трябва да бъдат об
грижени. В рамките на уъркшоповете той въвежда част от участниците
в особеностите на т. нар. „body sensing“, а с децата работи в посока на
хореографирани движения и им разказва за същността на инсталацията,
6

7

8

Спектакълът „Facebook Theatre“ е интерактивен театрален експеримент
(2015), който предполага публиката да пише в страница във Фейсбук, съз
дадена за целите на спектакъла, и Иво Димчев да артикулира от сцената
по специфичен начин написаното. Така публиката задава драматургичната
основа на спектакъла.
Интервю с Християн Бакалов, публикувано на http://www.dramaturgynew.
net/2008-12-01-14-32-15/241-pure (последно посетен 03.10.2018 г.).
В рамките на два часа ежедневно – 2 дена преди всяко представяне на „PURE“.
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за да могат да се превърнат във важна част от преживяването на всеки
посетител. Моментът на емпатия, който се създава между публиката
и участниците е ключов за цялостното преживяване и за двете страни.
Разбира се, за да се случи това, публиката трябва да бъде деликатно
изведена от зоната си на комфорт – а именно да седи и физически па
сивно да приема информация.
Споменавайки подготовката на пространството, смятам, че именно
изборът на място е определящ за протичането на спектакъла. За по
казването на „PURE“ в рамките на 26‑ото издание на Международния
театрален фестивал „Варненско лято“ изборът на екипа се спира върху
физкултурен салон в училище в центъра на града. Публиката стига до
там, извървявайки път през градското пространство, като започва от
сградата на Драматичния театър. В интервю за бюлетина на фестива
ла Бакалов, говорейки за пространството, споделя: „Това, че всеки път
трябва да преобмислям всеки елемент, всяка визуална инсталация, да
създавам нови, че участниците са различни и най-вече, че пространст
вото е различно, това ме задължава всеки път да навлизам в непознати
за мен области. Да ги преоткривам с наивния и инстинктив ен поглед на
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дете, което сънувайки своята неповторима реалност, едновременно я
създава и артикулира по достъпен начин за всеки, дори за хора, коит о
никога не са имали допир до интерактивни и потапящи пърформанси.
Истината е, че най-сложното е да е просто!“9.
Освен интеракция с публиката, има и още един вид – тази с градската
среда. В рамките на театралния фестивал „Варненско лято“ тя се състои
в свързването на улични лампи в периметър от 30 метра с разноцветни
платнени ленти. Същите тези ленти се превръщат в своеобразна смис
лова и визуална рамка на инсталацията. По-интересното е, че още на
тръгване ръцете на всеки посетител се поставят в ръцете на този до него.
Важно е, че в началната точка на изживяването, което ти предстои, не
си сам и виждаш реакциите на човека до себе си и споделяш същия път
с него, докато в един момент пътищата ви се разделят и изживяването
се превръща в индивидуална 40‑минутна разходка, в която тялото и
съзнанието са отпуснати.
9

Изкуството като колективен ритуал. Интервю на Елена Ангелова с Християн
Бакалов, Бюлетин 2, МТФ „Варненско лято“ 2018 г. – http://viafest.org/varna/
wp-content/uploads/sites/2/2018/06/ITF2018-BulletIn‑2-BG.pdf
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Училищният двор и физкултурен салон събуждат спомени, които препра
щат към периода на детството и това става предпоставка за интерпре
тиране на инсталацията. Един от основните елементи в нея са цветните
ленти, които се спускат от тавана на избраното пространство; те образуват
цветни коридори, които с помощта на светлинна композиция придават
усещане за друго пространство и за безтегловност.
Това, което се случва след като очите на посетителят бъдат „освободе
ни“ от маската, която от момента на влизане в ново пространство (зат
вореното помещение на физкултурния салон и настаняване на стол) е
покривала очите му, е поставяне на друга маска, през коят о вижда, но
замъглено. Със смяната на маските му се „отнемат“ и слушалките. Звуци
те, които чува сега, изпълват цялото пространство и са много по-силни и
интензивни, но запазват природното си звучене, смесено с повторяемост,
заложена още в началото. Именно звуковата среда повежда съзнани
ето в свят, в който на сетивата е предложена алтернатива, отключваща
спомени и чувства.
При представянето на инсталацията в ДНК – пространство за съвреме
нен танц и пърформанс в София през юни 2018 г. финалното помещение
подканва хората да легнат върху черни матраци на земята, подредени
в кръг около стол, на който възрастна жена седи и говори тихо и бавно.
Гласът ѝ отеква, докато зрителят, напълно отпуснат, вижда найлоновото
покритие, спускащо се от тавана, което едва-едва помръдва от движе
нията на преминаващи хора и подухването на вентилаторите встрани.
Изкуших се и погледнах към жената, която говореше ту на български,
ту на френски, и в този миг разбрах, че всичко, което тя изговаря, не е
предварително подготвен текст, а плод на въображението ѝ – стихотво
ренията, поредицата от лекциите за несъзнаваното и др. Ставайки, усетих
лекота – на тялото и на духа; като пречистване по един нерелигиозен,
но ритуален начин.
Това, което ме впечатли от неестетическа гледна точка, е организацията
на събитието – всички доброволци бяха плътно ангажирани с обгрижва
нето на посетителите във времетраенето на инсталацията между 14,00 ч.
и 21,00 ч. Това са седем часа концентрация и специално отношение към
непознати хора. Създаването на творба от подобен характер предпола
га силно желание от страна на доброволците и организиране на екип в
кратък период от време.
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Преживявания като „PURE“ са пример за разколебаването и промяната в
диалога с публиката и предаването на емоция посредством невербална
комуникация. Дори танцът като такава форма на този етап често пред
полага зрителят да е в ролята на пасивен реципиент.
„PURE“ дава възможност на човек да допусне, че доверието и интим
ността са преди всичко въпрос на избор; избор, който може да бъде
ключов при ежедневната ни комуникация; избор, който, направен
веднъж, превръща посетителя в съучастник, съмишленик. Театърът в
същността си е естествен проводник на комуникация и ако досега тя е
била монологична (от сцената към зрителя), то вече виждаме как диа
логизирането (било то и невербално) ни отвежда отвъд зоната ни на
комфорт и в същото време ни предлага възможност за лична среща със
себе си – без персонажи и без роли.
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Театърът днес познава множество форми и си служи с различни сред
ства и подходи, за да общува със съвременния зрител. Спектакълът
толкова е разширил своите граници, че ни дава възможността да наб
людаваме на сцената съчетание от всички видове изкуства, предста
вени по нов, различен начин. Съвременните форми, които театърът на
днешния ден използва, провокират публиката да обогати мирогледа
си и да преоткрива социалната му функция. Режисьорската естетика
и интерпретация, представяните роли, сценичните и визуални реше
ния, музиката – всичко онова, което играе със сетивността на зрителя
и подбужда у него съпреживяване, определена емоция, болка или
щастие – днес предлагат различен вид възприятие. Представлението,
чрез което можем да видим именно тази промяна, е „Орхидеи“ на ита
лианския режисьор Пипо Делбоно1. Дали заради свободата, която носи
спектакълът, заради способността на режисьора да играе с болката и
с красотата, коят о седи зад страданието, или заради способността да
разкрие, да сподели и да изповяда на сцената най-личните си прежи
вявания – не знам, но това представление ще остане дълго в моето
съзнание като пример за промяната в театъра и различните възможни
начини за общуване със зрителя.
Повечето хора имат страх от смъртта, може би тяхната собствена смърт
или просто смъртта на близък човек ги плаши. Какво е отвъд този свят,
неизвестното ли ни кара да се страхуваме? Дали светът, който познаваме
тук и сега, е само „училището“, което трябва да посетим, когато душите
ни избират своето тяло и животът ни започне с първото проплакване?
Може би някъде там съществува истинският живот на душите, за който
дори не подозираме. Идваме тук, на тази Земя, за да правим грешки и да
се учим от тях, за да израстваме. Осъзнаването на смъртта и сблъсъкът с
нея могат да ни помогнат да намерим отговори, без дори предварител
1

Спектакълът „Орхидеи“ (2014) на италианския режисьор Пипо Делбоно, про
дукция на „Емилия Романя Театро Фондационе“ и Kомпания „Пипо Делбо
но“, гостува в България през 2015 г. на Международния театрален фестивал
„Варненско лято“ и Световен театър в София. – Б. р.
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„Орхидеи“ – реж. П. Делбоно, Емилия Романя Театро Фондационе / Компания
„Пипо Делбоно“ – Модена, 2014

но да знаем въпросите. В „Орхидеи“ смъртта и животът имат равно по
сила значение. Страданието, трудностите, болката и разочарованието
са превърнати в красота, танц на живота – от раждането до смъртта,
раздялата и отвъд нея. Режисьорът събира в спектакъла професионални
и непрофесионални актьори, музика, танц, мултимедия и лични кадри
(снимки и видео) от неговия архив. Изпълнителите представят цялата
пъстрота на човека и неговата уникалност – актьори, мъже и жени на
различна възраст, хора с увреждания, бивш бездомник и може би найобичан от режисьора – глухонемия Бобо, който е непрофесион
 ален
актьор. Отворени към публиката, без бариера и четвърта стена, всички
те чрез различните етюди, представени на сцената, внушават усещането
за нещо общо, от което незаменима част е публиката. Изживяване – тук
и сега, подобно на човешки акт на разбиране един за друг, което ни
обединява в търсене на всеобща човешка истина за съществуването,
без разделение между хората с различен социал
 ен статус, сексуална
ориентация и физически възможности. Всеки носи своята уникалност
и среща трудности в адаптацията си към света. Спектакълът прави опит
да свали всички бариери. Прави така, че да опитаме поне за малко да
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забравим за всички различия помежду ни, да приемем живота такъв,
какъвто е – част от нас, въпреки трудностите и онази предубеденост,
която изпитваме към другите. Може би именно това е посланието и
на танца в спектакъла – да станем едно цяло. Всички изпълнители, об
лечени различно, на пръв поглед дори не театрално, повеждат танц от
простички движения – поклащане вляво, вдясно, с участието на ръцете,
които посочват първо себе си, а след това сякаш подават към другия и
падат с плавен жест напред към човека отсреща. Жест като благодат, като
добрина, любов. Жест, който сякаш говори – „аз давам от себе си любов
и добрина на теб“. Усеща се сплотеност. Танцът се завихря в цялата за
ла, минава през зрителските места, обикаля наоколо и заразява, сякаш
казва: „Предай нататък!“. Всеки зрител от публиката има възможността
да се включи. Има усещане за празник, за това, че сме хора, колкото
различни, толкова и еднакви в това, което ни поднася животът, в това,
което изживяваме, в това, което търсим и следваме, а и в това, което
рано или късно губим.
Дали чрез смъртта или раздялата, всеки човек губи нещо ценно или
неговото време просто отминава – като детството, което не може да
бъде вечно. „Орхидеи“ носи именно това чувство на загуба, носталгия
и спомен за събитие, за човек, за детството, за дома. Спектакълът е
поетика на чувството за загуба, за нещо отминало физически и мате
риално, но оставило след себе си духовното, което не може да бъде
изтрито и забравено, защото остава да живее в паметта на човека. Пипо
Делбоно споделя точно това. Той успява да разшири границите на те
атралното и да докосне публиката чрез своя личен разказ за смъртта
на неговата майка. Само по себе си това е жест. Изисква се смелост,
за да споделиш подобно нещо. В по-следваща сцена виждаме кадри
като на кинопрожекция на неговата стая, когато е бил дете. В тази
най-изповедна сцена се прави едно смело разкритие, което става все
по-силно емоционално. Прожектират се кадри на италианско градче.
Виждаме атмосферата, приближаваме се към къща. Отваря се врата
та в дома на режисьора. Дом, в който е живял, в който е преминало
детството му. Минаваме през тесния коридор на типична италианска
малка къща, покрай иконата, през стаите. Влизаме в детската стая, до
като режисьорът, седнал в залата при осветителния пулт, ни разказва
как и какво се е случвало там, за спомените си от детските години.
Всичко се усеща така, сякаш зрителят е на негово място, сякаш вижда
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всичко през неговите очи. Детството е отминало, домът и стаята сега
са празни. Ето че виждаме и най-важния човек, с когото навярно по
вечето от нас свързваме дома – майката, а в случая неговата майка
на смъртно легло в болница, напуснала дома. Режисьорът е решил
да заснеме с телефона си този съкровен печален момент. Много хора
може би биха се възмутили от това да видят реални кадри на умиращ
човек. Но тази откровена изповед именно в този момент, заснета с
безкрайна обич, представяща връзката между майка и рожба, неза
висимо от възрастта, е неописуемо зашеметяваща, предадена с много
любов и нежност. Виждаме нейната ръка. Той я държи като за последно,
в последния ѝ миг, преди душата да отлети. Чуваме гласа ѝ. Чуваме
прощалните думи на майката към сина си, които вещаят вечност. Тя се
разделя с него, но само физически. Думите ѝ – сякаш продължение и
път към вечното. Тя цитира свети Августин: „Не плачи. Не изпадай в
отчаян
 ие заради мен… Не съм те изоставила. Над тебе бдя. Не плачи.
Не губи надежда. Обичта ти към мен единствено ще расте. Мисли как
живея, потънала в безкрайна красота, в безкрайна радост. Един ден
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ще се срещнем тук и ще бъдем заедно в този извор на безкрайна ра
дост“. Навярно тези думи са запечатани в съзнанието му, а споделени
с публиката, те сякаш продължават своя живот. Раздялата остава само
физическа. Прощалните думи са изпълнени с безкрайна обич, която не
познава граници. Паметта не позволява да има раздяла.
Въпреки тази тежка и силно емоционална сцена, спектакълът оставя
усещане за лекота. Усещане, че животът трябва да се празнува, че „жи
вотът е прекрасен“ и заради лошите и хубавите неща, които ни се случ
ват, и заради това, че сме хора – живеем, трептим и чувстваме по един
начин, въпреки различията помежду ни. Днес театърът ни позволява да
се срещнем с различни гледни точки, с различни изживявания, някои от
тях по-лични, по-откровени, без страх и без задръжки.

„Сенки“ – дигитална инсталация на Андреас Хайдер (Австрия),
МТФ „Варненско лято“ 2011
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