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бран изключително удачно от 
организаторите на конгреса. (А 
сред тях са колеги от Софийския 
университет „Св. Климент Ох-
ридски“, Център по тракология, 
БАН, Национален археологиче-
ски институт с музей, Нов бъл-
гарски университет и Истори-
чески музей „Искра“, Казанлък). 
Основната заслуга за финанси-
рането на този значим научен 
форум е на ЮНЕСКО. Разбира се, 
не следва да подценяваме уси-
лията на колеги от общината и 
културните институции в града.

Тематичните насоки на кон-
гресите по тракология се съот-
насят с широките времеви, ре-
гионални, етнически и културни 
полета на изследванията в тази 
област. Така историци, археоло-
зи, етнолози, езиковеди, нумиз-
матици, изкуствоведи и др. дис-
кутират проблемите на Древна 
Тракия в локален (балкански) и/
или глобален (евразийски) план. 

Впечатляващо беше коли-
чеството на участниците в XIII 

1. XIII Конгрес по тракология 
„Древна Тракия: мит и реал-
ност“, Казанлък, 3–7.09.2017 

Конгресите по тракология 
започват през 1972 г. в София, 
което съвпада с основаване-
то на Института по тракология 
към БАН, който днес е в рамките 
на Института за балканистика с 
Център по тракология на Ака-
демията. Събитията се провеж-
дат както в столици като София, 
Москва, Виена, така и в градове 
като Истанбул, Ротердам и Кон-
станца. От тази година към тях 
се присъедини и Казанлък – из-

ДВА КОНГРЕСА, ПОСВЕТЕНИ НА 
АНТИЧНОСТТА: СЕПТЕМВРИ 20171

Стела Ташева, Саша Лозанова

АРХИТЕКТУРА
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мер д-р Христомир Христов (Во-
енноморски музей, Варна) и д-р 
Весела Атанасова (НБУ и Инсти-
тут за балканистика). 

Сред специалистите от Евро-
па, Азия и Африка преобладава-
ха автори от балканските стра-
ни: България, Румъния, Гърция, 
Турция, Македония. (Официал-
ните езици на конгреса бяха ан-
глийски, френски и немски). Ви-
соката научна активност показа 
развитието на интереса към тра-
кологията и популяризирането 
ѝ сред все повече специалисти.

В подобен научен форум жа-
нровото разнообразие е неиз-

– последен засега конгрес: 180 
учени със 140 доклада и 40 по-
стера. Сред тях изпъкваха както 
знакови личности – „пионери“ 
в историята на траколожките 
проучвания (проф. Мария Чи-
чикова), така и представители 
на средното и на най-младото 
поколение изследователи. Това 
възрастово разнообразие на 
обучени в различни школи спе-
циалисти обнадеждава. Радва и 
присъствието на колеги, които 
са защитили магистърски и док-
торски тези в престижни запад-
ни университети и се завръщат 
да работят в България – напри-
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от т.нар. Долина на тракийски-
те царе. Други маршрути с ан-
тични гробници и комплекси (в 
Александрово, Стрелча, Хисар, 
Старосел и пр.) предизвикаха 
интерес в екскурзиите след края 
на конгреса. За високото научно 
качество на поднесената инфор-
мация в тях се погрижиха лично 
изследователи, участвали в раз-
копките: археолозите Диана Ди-
митрова и Митко Маджаров.

В сесиите повдигнаха диску-
сии някои сравнителни анализи 
на тракийски образци на мате-
риална култура и техни еквива-
лентни образци от съществува-
щи „по-далечни“ цивилизации в 
Египет, Палестина, Скития и др. 

бежно: от пространни пленар-
ни лекции до докладване на 
отделни теренни проучвания; 
от тесни научни съобщения до 
интердисциплинарни доклади в 
различните археологически на-
правления, включително антро-
пология и геофизика. В многоо-
бразието от гледни точки и тези 
всеки присъстващ можеше да 
извлече полезна информация 
за себе си. Ето защо дискусиите 
не се ограничаваха в залите на 
паралелните сесии и в рамките 
на официалния регламент.

Впечатляващо беше включе-
ното в програмата посещение 
и запознаване на място с поре-
дицата разкрити култови обекти 
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„Причерноморска античност“ 
– „Гърците и римляните в Чер-
но море и значението на Пон-
тийския регион за гръко-рим-
ския свят: VII в. пр.н.е. – V 
сл.н.е“ (“Black Sea Antiquities” 
– “The Greeks and Romans in the 
Black Sea and the Importance of 
the Pontic Region for the Graeco-
Roman World, 7th BC:5th AD): 20 
Years On (1997:2017)”, Констан-
ца, Румъния, 18–22.09.2017

Основа заслуга за организа-
цията на този научен форум, 
както и предшестващите го кон-
греси в направлението (напри-
мер в Истанбул 2009 и Белград 
2013) има проф. Гоча Цекладзе 
(Gocha Tsetskhladze) от колежа 
„Линакр“ в Оксфорд. Организа-

Присъстваха и класически глед-
ни точки за изследване на па-
ралели в изкуствата между син-
хронно развиващите се римски 
провинции (например в облас-
тта на скулптурата от д-р Мари-
на Колева, ИИИзк, БАН).

И според присъстващите из-
борът на града домакин за кон-
греса беше много сполучлив – 
както поради разположението 
на селището в сърцето на древ-
нотракийските земи, така и за-
ради богатството на местната 
култура, архитектура и приро-
да. Казанлък пази изящни въз-
рожденски сгради и комплекси 
– църкви и джамии. Срещат се 
елегантни жилищни и общест-
вени постройки от края на XIX 
и първата половина на XX век. 
За историците на архитектурата 
и изкуството интерес предста-
вляват и образците на късния 
модернизъм в центъра на гра-
да – Дом на културата „Арсенал“ 
и хотел „Казанлък“, а дори и 
ефектният новопостроен Музей 
на розата. Част от гостите на-
мериха време и за посещения 
извън програмата – например 
на руинирания (за съжаление) 
Дом-паметник „Бузлуджа“, пре-
върнал се в своеобразна запа-
зена марка на българската ар-
хитектура от късния XX век.

2. VI Международен конгрес 
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докладване (без паралелни се-
сии), съпътствана с постоянна 
изложба на постерите.

Форумът се проведе в Овиди-
евия университет – през септем-
ври свободен от учебни занятия. 
Румънските колеги домакини 
организираха посещения в Ис-
торико-археологическия музей 
на Констанца и екстериорните 
му експозиции с крепости и ан-
тични мозайки. В архитектурен 
план любопитството на тури-
стите предизвикват множество 
църкви на различни конфесии, 
джамиите от края на XIX век, ру-
ините на Синагогата и Казино-

цията на събитието отново ста-
на възможна благодарение на 
неговата инциативност, актив-
ност, широки контакти и сътруд-
ничество на глобално ниво – с 
колеги от източния и западния 
свят, включително Австралия. 

Конгресът в Констанца беше 
посветен на 90-годишния юби-
лей на проф. Джон Бордман от 
университета в Оксфорд. Ре-
гистрираните участници бяха 
145, а сборниците с изследва-
нията им по традиция излизат 
в Archaeopress (Oxford). В рамки-
те на пет дни беше предложена 
последователна програма на 
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фоайето пред нея. Обичайно 
високо научно ниво показаха 
българските археолози. За изку-
ствоведите по-специален инте-
рес представляваха постерите с 
открития на: 

Мария Рехо, Маргарит Да-
мянов и Кристина Панайотова 
„Преразглеждане на непубли-
кувани материали – късна кла-
сическа гробница в Аполония 
Понтика“; 

Теодора Богданова (с колектив 
– Маргарита Попова, Димитър 
Недев и Милена Крумова) – дан-
ни с новооткритата през 2016 г. 
„Елинистична семейна гробни-
ца от Аполония Понтика“. 

Докладът на Здравко Дими-
тров „Каменните изделия от 
региона на Анатолия и Запад-
ния понтийски регион: внесе-
ни модели и техники в архите-
ктурната декорация на ранния 
Принципат“ и постерът на Мила 
Чачева „Защита от злото? Антро-
поморфни „изтеглени“ стъклени 
висулки и мъниста от гръцките 
колонии в Западна Понтика“ 
представиха художествен мате-
риал, свързан с архитектурната 
декорация и нателните изделия 
от стъкло. Тук отбелязваме тех-
ните участия заради богатство-
то на намерените образци и ви-
сокото художествено качество 
на изделията. Редките находки 

то. През последните десетиле-
тия селището бурно нараства и 
повишава значението си като 
пристанищен и курортен цен-
тър. Градът притежава значими 
колекции, пазени в Художест-
вената галерия и в Музея за на-
родно изкуство.

Познавателни за участници-
те в конгреса бяха пътуванията 
извън града – в Централна и Се-
верна Добруджа, район с чиста 
природа и богато културно на-
следство, приютил деветнадесет 
етнически групи от древността 
до днес. За мнозина удоволст-
вие беше и корабното пътуване 
по делтата на река Дунав.

Част от колегията на Конгреса 
по тракология (преимуществе-
но археолози) изнесе свои про-
учвания и в Причерноморския 
форум. Причината беше частич-
ното препокриване на проблем-
ните и регионални зони, както и 
близкият времеви обхват на за-
дадените конгресни направле-
ния. Представените в Констанца 
изследвания на Черноморския 
регион обаче бяха обогате-
ни с проучвания в областта на 
зоо-археологията, подводната 
археология, както и с нови теми 
в етно-археологията.

Дискусиите не затихваха как-
то в залата с докладите, така и в 
експозицията на постерите във 
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гарската колегия получават нов 
тласък и заслужено признание.

1 В двете събития авторите 
на този текст участваха със съв-
местни постери на теми съответ-
но: Architectural Images on Antique 
Coins from Bulgarian Lands (Roman 
Empire) и Ancient Pottery from the 
Balkans: Architectural Motifs.

и анализи на антично стъкло 
с апотропейни и декоративни 
функции в текстовете им също 
заслужават внимание.

Датата на следващия Причер-
номорски конгрес е вече фикси-
рана – Солун, 2021 (International 
Hellenic University).

Можем да заключим, че масо-
вото участие на изследователи 
от различни дисциплини във 
форумите, посветени на Антич-
ността в региона на Балканите 
и Черноморието, отразяват не 
само еволюцията и обогатява-
нето на тези области, но и по-
тенциала на бъдещите открития 
и находки. Вярваме, че в този 
контекст проучванията на бъл-
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но съществуване той преживява 
силно и динамично развитие. Фес-
тивалът започва като инициати-
ва за представяне на най-добрите 
спектакли от българския театрален 
афиш, съпътствано от няколко чуж-
ди представления. От 1997 г. той се 
превръща в мащабен междунаро-
ден форум и през следващите годи-
ни се нарежда сред значимите теа-
трални фестивали в Европа.

Афишът на фестивала се със-
тои от четири модула – Основна 
програма: българска селекция; 
Основна програма: международ-
на селекция; Програма Шоукейс и 
Паралелна програма. Продължа-
вайки една вече утвърдена тради-
ция, юбилейното издание пред-
стави широко ветрило от чужди 
и български театрални и танцови 
спектакли, обсъждания, срещи с 
творческите екипи, теоретична 
конференция, изложби, пърфор-

От 1 до 11 юни тази година в кра-
сивия град Варна, живописно раз-
положен на брега на Черно море, 
се проведе 25-ото юбилейно изда-
ние на най-големия театрален фо-
рум в България – Международния 
театрален фестивал „Варненско 
лято“. Създаден през 1992 г. като 
част от общото тогава за Източна 
Европа след политическите проме-
ни от 1989 г. движение за обновле-
ние и среща с културите на страни-
те от западната част на континента 
и света, през своето четвъртвеков-

25. МЕЖДУНАРОДЕН 
ТЕАТРАЛЕН ФЕСТИВАЛ 
„ВАРНЕНСКО ЛЯТО“: СРЕЩА НА 
РАЗЛИЧНИ ТЕАТРАЛНИ ГЛАСОВЕ
Камелия Николова

ФЕСТИВАЛИТЕАТЪР
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сред присъствалите множество те-
атрални експерти, селекционери 
и куратори на различни междуна-
родни форуми.

Българската селекция включ-
ваше 9 представления, подбрани 
сред най-добрите постановки на 
сцените в страната през изтеклия 
театрален сезон. Сред тях са ярки-
ят и оригинален спектакъл „Ничия 
земя“ на режисьора Стоян Радев в 
Народния театър по известния ед-
ноименен филм на босненския ре-
жисьор и сценарист Данис Танович 
от 2001 г.; изобретателно направе-
ната комедия „Името“ (“What is a 
name?”) на М. Делапорт и А. Пате-
лиер с режисьор Здравко Митков, 
Сатиричен театър, София, която е 

манси, улични представления, про-
жекции, концерти. Изключително 
наситеният афиш предлагаше на 
публиката и гостите на фестивала 
41 различни събития, обединени 
под мотото „Въобразени светове“, 
които, освен в театралните зали, се 
случваха и на много други места в 
града, както и в столицата (благо-
дарение на стартиралата през 2007 
г. негова платформа „Световен те-
атър в София“). Най-убедителното 
доказателство както за безспор-
ния успех на юбилейното издание, 
така и на цялостната – съвременна, 
добре премислена и последовател-
на – политика на фестивала през 
изтеклите 25 години бяха препъл-
нените салони и широкият отзвук 

„Ужасената душа: Макбет“, Институт за пекинска опера Анхуей, Китай
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сингапурски хореограф Чой Ка 
Фаи; танцовия спектакъл “Skins” на 
Джунг ин Ли, Южна Корея/Австрия. 
Освен спектакли на артисти и тру-
пи от Азия като специален фокус на 
международния афиш, тази година 
фестивалът продължи убедител-
но традицията си да показва и ня-
кои от най-успешните нови загла-
вия от европейската и световната 
сцена – „Дневникът на един луд“ 
на носителя на Европейската теа-
трална награда Нови театрални 
реалности’2016 – режисьора Вик-
тор Бодо от Унгария; „Автаркия… В 
търсене на самодостатъчност“ на 
хореографката Ан Гнуен от Фран-
ция, фламенко шоуто “Desplante” 
на Едуардо Гереро от Испания, те-
атралния и кино концерт „Кино на 
живо“ на режисьора на докумен-
тални филми Сам Грийн и на ани-
матора Брент Грийн от САЩ и др.

Сред тази богата и разнообразна 
международна програма особено 
силно се откроиха „Софтмашина: 
Рианто и Сурджит“ (Сингапур/Гер-
мания) и „Дневникът на един луд“ 
(Унгария).

Заглавието на документалния 
танцов пърформанс „Софтмашина: 
Рианто и Сурджит“ на сингапурския 
хореограф Чой Ка Фаи, който за-
вършва “Design Interaction” в Крал-
ския колеж по изкуства в Лондон и 
от 2014 г. работи предимно в Гер-
мания, е заимствано от известния 

тазгодишният носител на нацио-
налната награда ИКАР за най-добро 
представление; въздействащият 
авторски спектакъл на режисьора 
Николай Поляков по „Анна Каре-
нина“ на Толстой (театър „София“), 
донесла му наградата за режисура 
за 2017 г., стилните постановки на 
Пламен Марков по сценария на 
Том Стопард и Марк Норман „Влю-
беният Шекспир“ (Драматичен те-
атър, Варна) и „Еквус“ на Стайко 
Мурджев по пиесата на Питър Ша-
фър в Младежки театър, София, 
както и политическият спектакъл 
„Светлото бъдеще на битака“ на 
режисьора Иван Добчев и Театрал-
ната лаборатория „Сфумато“ по на-
шумялата документална книга на 
белоруската авторка Светлана Але-
ксиевич „Време секъндхенд“.

Фокус на международната селек-
ция на юбилейното издание беше 
Азия и по-специално интензивни-
ят диалог в театъра на този конти-
нент между традициите на Изтока 
и Запада, между наследството и 
новите идеи, между историята и 
съвременността. Международната 
програма включваше традицион-
ната пекинска опера „Ужасената 
душа: Макбет“ по едноименната 
трагедия на Шекспир на Институ-
та за пекинска опера Анхуей, Ки-
тай; документалния танцов пър-
форманс „Софтмашина: Рианто и 
Сурджит“ на установения в Берлин 
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то (Индонезия/Япония) и Сурджит 
(Индия).

В една много силна вечер (4 юни) 
на фестивала, в която един след 
друг следваха три ярки спектакъла 
с виртуозни актьорски изпълнения 
– „Дневникът на един луд“ – монос-
пектакъл на Томаш Керестеш под 
режисурата на Виктор Бодо, кон-
церт-пърформансът на известния 
български пърформър Иво Дим-
чев “Songs from my shows” и вече 
коментираният „Софтмашина: Ри-
анто и Сурджгит“, представлението 
на унгарския актьор Томаш Керес-
теш направи поразяващо впечат-
ление. На този мощен фон то се от-
крои със своето фино майсторство 
и лекота, основани на съвременна 
рефлексия, широка ерудиция и ак-
тьорска изобретателност.

В оригиналния прочит на Виктор 
Бодо и Томаш Керестеш на извест-
ната повест на Гогол необичайният 
свят на постепенно полудяващия 
чиновник Попришчин, изкривен и 

роман на Уилям Бъроуз, където 
той нарича така човешкото тяло и 
анализира управляващите го ме-
ханизми. Представлението е част 
от дългогодишен проект на Фаи, 
поставил си за цел да изследва как 
в работата на съвременните ази-
атски танцьори и хореографи се 
смесват и катализират източните 
традиции и средствата и стратеги-
ите на европейския съвременен 
танц. В продължение на три годи-
ни, от 2012 до 2015 г., Фаи предпри-
ема специална експедиция в пет 
азиатски страни, където прави ре-
дица интервюта с местни танцьори 
и записи на техни представления, в 
които те, тръгвайки от традицион-
ните танцови техники, оригинално 
ги трансформират в естетиката на 
съвременния танц. На фестивала 
във Варна публиката се запозна с 
индивидуалните истории и опита 
на двама от тези артисти – неве-
роятните изпълнители на тради-
ционен и съвременен танц Риан-

„Анна Каренина“ по Толстой, режисьор Николай Поляков, сценограф Марина Райчи-
нова, театър „София“
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и ляга на една от стените си, като 
дъсченият под сега се оказва ре-
шетката, зад която се гърчи тялото, 
приютило разстроеното съзнание 
на Попришчин. Той и неговият свят 
са едно цяло, той винаги е в своята 
„стая“, никога не може да излезе от 
нея, тя е построена от съзнанието 
му; когато то е разстроено, тя отра-
зява неговите деформации. Дефор-
мираната стая и нейните метамор-
фози като образ-емблема на света 
на Попришчин е отправната точка 
и едно от определящите постиже-
ния на моноспектакъла на Томаш 
Керестеш. Показателно е, че той 
сам е и автор на сценографията на 
представлението.

Другият акцент в решението на 
пространството на Томаш Керес-
теш е дигиталното съоръжение, 
вместено в хаоса на деформира-
ната стая, на което неговият пер-
сонаж записва, напластява и ми-
ксира като съвременен DJ звуците 
– хълцанията, писъка, хриптенето, 
необичайните фалцети и шумо-
ве, които сам създава. Така, освен 
мобилния и мултифункционален 
образ на сдвоеното същество чо-
век–дом, основен елемент на спек-
такъла и на изпълнението стават 
актьорският глас и звукът. Всъщ-
ност, записвайки звуците, които 
(смята, че) чува, и преработвайки ги 
в мелодии, смисли и ритъм, които 
сам създава чрез съвременния тех-

трансформиран през неговите су-
бективни възприятия, е поставен 
на театралния подиум директно. 
В плътната тъмнина на сцената/
на вселената самотно спускаща се 
от небитието електрическа лам-
па осветява странен деформиран 
черен куб с очертана на предната 
му стена врата с неправилни ъгли 
и пропорции, пред която в неес-
тествена поза се гърчи и потръп-
ва тънка черна човешка фигура. 
Безмълвната експресионистична 
болезненост на тази картина е на-
рушена, или по-точно допълнена, 
от рязък висок шепот „Фантастич-
но! Фантастично!“ на гърчещия се 
човешки силует. Кубът се завърта 
около своята също несиметрично 
свързваща го с подиума ос и пред 
зрителите се открива домът на По-
пришчин – странна стая, захвърле-
на в тъмния и непрогледен мрак на 
заобикалящия я и практически от-
състващ външен свят, към който тя 
е отворена от две страни – към зри-
телите и отдясно на залата. Малко-
то предмети в нея са деформирани 
отново в духа но експресионизма 
– тясно бюро в неестествена перс-
пектива и тънки удължени крака, 
също такава малка печка, стол, 
прозорец и вече описаната врата. 
В хода на спектакъла тази стая пре-
търпява още една метаморфоза – 
на финала, когато Попришчин е от-
веден в лудница, тя се преобръща 
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потвърждава и оригинално про-
дължава тази традиция, но и я до-
пълва с остра днешна чувствител-
ност и актуалност. Безспорно това 
е най-съвременният сценичен 
прочит на повестта на Гогол, който 
някога съм гледала.

Юбилейното 25-о издание на 
Международния театрален фести-
вал „Варненско лято“ още веднъж 
убедително доказа неговата роля 
на важно и търсено място за сре-
щи и дебат на различни театрални 
гласове както в живота на българ-
ската, така и на европейската и све-
товната сцена.

нически посредник, Попришчин 
на Томаш Керестеш не само пряко 
и въздействащо представя „разка-
зите“, зараждащи се и протичащи 
в разстроеното съзнание на пер-
сонажа му, но и прави неочаквано 
актуално внушение. Човекът днес, 
все повече сам измислящ и създа-
ващ чрез дигиталните технологии 
света, в който живее, е застрашен 
от самота и загуба на връзката с ре-
алната социална среда, заплашен 
е от една нова, доброволно придо-
бита „лудост“.

Обикновено (моно)спектакли-
те по „Дневникът на един луд“ на 
Гогол се правят от големи и ярки 
актьори. Представлението на То-
мас Керестеш не само блестящо 

Томаш Керестеш в „Дневникът на един луд“, режисьор Виктор Бодо, Унгария 
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цос“/“Alexandros Soutzos”, която е 
в очакване на новата си сграда. 
Кураторки на проекта са Марина 
Ламбраки-Плака/Marina Lambraki-
Plaka, директорка на Национална-
та галерия, и Олга Мендзафу-По-
лизу/Olga Mentzafou-Polyzou, 
почетна директорка на музейните 
колекции. Сценографският про-
ект е на Соня Хараламбиду/Sonia 
Charalambidou.

Ранната група „Техни“ е основа-
на по инициатива на художника 
Николаос Литрас и съществува от 
1917 до 1919 г. Сдружението е с из-
явена модернистка ориентация, 
макар и без ясно изразена про-
грама. То изоставя тенденцията 
на академизма отпреди Първата 
световна война, свързан с Мюн-
хен, и отправя поглед към нови-

ИЗЛОЖБА НА АТИНСКАТА 
ХУДОЖЕСТВЕНА ГРУПА 
„ТЕХНИ“/“TECHNI” („ИЗКУСТВО“) 
ПО СЛУЧАЙ 100-ГОДИШНИНАТА 
ОТ СЪЗДАВАНЕТО И
Ирина Генова

В началото на септември тази 
година имах шанса да видя излож-
бата на атинската художествена 
група „Техни“/“Techni” („Изкуство“) 
по случай 100-годишнината от 
създаването ѝ, представена във 
Византийския и християнски му-
зей в Атина (7 юни – 29 октомври 
2017). Изложбата е организирана 
от Националната художествена 
галерия – Музей „Александрос Су-

ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА
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Boétie” в Париж.
Наред с подбраните творби, из-

следователската работа на екипа, 
подготвил днешната експозиция, 
е представена с архивни докумен-
ти: каталози, критически статии и 
монографии от времето, фотогра-
фии, албум – дневник от архива на 
К. Малеас и т.н. Дизайнът на зали-
те дава идея за пространствените 
решения на някогашните излож-
би. Зрителското око е привлечено 
да открива съвпадения на карти-
ни от архивните фотографии, уве-
личени като фрагменти в залите, 
и в настоящата изложба. Наред с 
това са акцентирани важни теми 
в художествената практика на 
атинските художници. Сред тях е 
образът на Акропола – вечно при-
състващ символ на Античността 

те явления на парижката сцена. 
Сред художниците, основатели на 
групата – наред с Литрас, са клю-
чови фигури на модерното изку-
ство в Гърция като Константинос 
Малеас, Константинос Партенис, 
Теофрастос Триантафилидис, Ми-
хаел Томброс и др. Сдружението 
няма строги граници, то излага и 
работи на гости, а неговите чле-
нове участват и в други артистич-
ни прояви.

Ретроспекцията представя три-
те изложби на групата в годините 
на нейното съществуване 1917–
1919[1]. Първата от тях е в ре-
дакцията на вестник „Елефтерос 
типос“/“Eleftheros typos” („Свобо-
да на пресата“); втората – в офи-
сите на Анатолийската рекламна 
агенция, и третата – в галерия “La 

Общ изглед от експозицията с фотография на първата изложба на „Техни“ 
през 1917
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важна част от модерното предста-
вяне и изразяване на „гръцкото“. 
Сред въздействащите живописци 
са К. Малеас, Т. Триантафилидис, 
Ликургос Когевинас и др. Опитът 
от постимпресионизма, от Пиер 
Бонар и Едуар Вюйар, от кубизма и 
колажа, както и други тенденции, 
свързани предимно с въздейст-
вията на цвета, са важни стимули 
за модерните гръцки художници.

Първата изложба на „Техни“, 
включваща внушителен брой 
творби –144, е открита в края на 
1917 г. по коледните празници от 

в сърцето на модерната столица. 
Група пейзажи от К. Малеас фо-
кусират вниманието върху тази 
тема. Културата на Античността 
е от основен интерес за К. Пар-
тенис. Визуалните представи, ус-
воени и преработени с опита на 
сецесиона и символизма, въз-
действат като емблематичен об-
раз на модерна Гърция. Образи-
те на природата – специфичната 
променлива светлина, искрящите 
цветове, слънчевото небе и море-
то, многобройните острови, пи-
ниите и бяло-розовите къщи – са 

Николаос Литрас. Портрет на художничката Мария Хорш. Преди 1919. 
Частна колекция
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веното събитие има подчертан 
политически аспект – изява на ли-
бералната ориентация на новата 
власт[3], подкрепяща съвременни-

министър-председателя Елефте-
риос Венизелос. На откриването 
присъстват цар Александрос I[2] и 
други официални лица. Художест-

Константинос Малеас. Изглед от Акропола. 1918–1919. Художествена 
колекция на Националната банка на Гърция

Константинос Малеас. Бреговете на Атика – Лаврио. 1918–1919. 
Национална колекция на Алфа банк
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Най-голямо внимание в кура-
торския проект е отделено на 
третата и последна изложба на 
ранното дружество „Техни“. Тя 
е открита в Париж на 2 септем-
ври 1919 г. по време на Мирна-
та конференция, бележеща края 
на Първата световна война. Съ-
битието е под патронажа на ми-
нистър-председателя Венизелос, 
представящ страната на високия 
форум. Идеята за промотиране 
на модерната култура на Гърция 
в чужбина е подкрепена и финан-
сово според наскоро гласуван за-
кон с тази насоченост.

те форми в изкуството. За това сви-
детелстват и откупките от изложба-
та. Увеличените фотографии дават 
идея за общия изглед и атмосфе-
ра на изложбеното пространство, 
наситено с мебели, килими и цве-
тя. Виждат се и бюстови портрети 
на Венизелос и цар Александрос I. 
Сред произведенията в жанрово 
отношение преобладават портре-
тите и пейзажите. Научаваме за 
позитивния отклик в пресата и из-
явения зрителски интерес.

Втората изложба на групата е 
организирана в началото на 1919 
г. в Атина.

Теофрастос Триантафилидис. Две деца на плажа. 1919. Национална галерия – 
Музей „Александрос Суцос“
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по време на световната война.
Днешната юбилейна изложба 

на „Техни“ е документирана в го-
лям каталог на гръцки език, с об-
ширни текстове на кураторките и 
множество архивни материали. 
Обсъждането на художествените 
събития в по-широк обществен и 
политически контекст е ценно ка-
чество на проекта. Онези, които, 
за съжаление, не владеем гръцки 
език, сме улеснени във възприя-
тието и разбирането от текстове-
те на английски език в самата из-
ложба и на интернет страницата 
на Националната галерия.

Гръцката изложба на модерно из-
куство в галерията на ул. “La Boétie” 
включва около 200 произведения. 
Към художниците от групата „Те-
хни“ се присъединяват и гръцки ху-
дожници, живеещи в Париж, сред 
които Димитриос Галанис. Науча-
ваме, че с най-големи колекции се 
представят Л. Когевинас (45), К. Ма-
леас (30) и К. Партенис (30). В днеш-
ната изложба привлича внимание-
то необичайната за К. Партенис 
картина „Френското летище на Кор-
фу“ (1916). С издигащия се в небето 
самолет тя напомня за военното съ-
трудничество между двете държави 

Константинос Партенис. Френското летище на Корфу. 1916. Частна 
колекция
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Днес всяка изкуствоведска и 
критическа практика е съпоста-
вителна. Компаративната перс-
пектива е очаквана и неизбеж-
на в условията на насищане на 
медийната среда. Изложбата на 
атинската група „Техни“ по слу-
чай 100-годишнината от създа-
ването ѝ, подготвена професио-
нално от екип на Националната 
художествена галерия в Атина, 
дава основания за съпоставки 
както с художествените явления 
и културните политики в Бълга-
рия по същото време, така и с 
днешните изложбени практики.

12 септември 2017 г.
[1] За втората група „Техни“, 

основана през 1930 г., и пред-
ставянето ѝ в София през 1936 г. 
вж. Генова, И. София – Атина: две 
разменени изложби. Изложбите 
на „Техни“ в София и на българ-
ски художници в Атина. – Про-
блеми на изкуството, 2000, № 1, 
40–54; Мутафов, Е. Поколение-
то на 30-те и групата „Техни“ в 
гръцката култура. – Проблеми на 
изкуството, 2000, № 1, 55–57.

[2] Младият Александрос I, вто-
ри по възраст син на абдикира-
лия крал Константинос I, е поста-
вен на престола през юни 1917 г.

[3] Елефтериос Венизелос, ли-
дер на Либералната партия, е 
избран за министър-председа-
тел през същата 1917 г.
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къла, играни в Перник, София, 
Дупница и Банско. Групата е но-
минирана за „Най-добра хип-хоп 
денс формация“ на 4-тите българ-
ски хип-хоп награди през 2016 г., 
като стига до топ 5 от общо 25 
формации и се класира на първо 
място според вота на феновете. 
 
X-Energy Crew е основана през 
1999 г. в София, България. Пове-
че от 15 години членовете ѝ про-
дължават да работят за популя-
ризирането на хип-хоп културата 
в България. В творческата им би-
ография присъстват участия в 
много чуждестранни фестивали, 
в рекламни и сценични изяви, 
филми, конкурси и благотвори-
телни събития.

Създадена през 1993 г., Flying 
Steps от Берлин е смятана за 
една от най-успешните форма-
ции по улични танци в света. 
Към момента в танцовото учили-
ще Flying Steps Academy се обу-

В два последователни спек-
такъла в Перник и в София, в 
представление с наименование 
“Equilibrium”, се обединиха две 
от българските трупи за улич-
ни танци – хип-хоп и брейк – DA 
Clique и X-Energy Crew. Редом 
до тях е Flying Steps Academy от 
Берлин. В началото няколко думи 
за трупите според представените 
от тях визитни картички.

DA Clique е създадена през 2012 
г. Обединява около 70 млади тан-
цьори, трениращи в Перник, Со-
фия, Радомир, Брезник и региона. 
Имат 8 авторски танцови спекта-

ХИП-ХОП И БРЕЙК СЕ 
ОБЕДИНЯВАТ В ТАНЦОВ 
СПЕКТАКЪЛ “EQUILIBRIUM”
Анелия Янева

МУЗИКА
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фрагментарността и състезател-
ността, характерна за уличните 
танци. Самият факт, че участват 
три групи, вече предполага ня-
каква състезателност между тях, 
но тя е успешно туширана и енер-
гията е насочена към общата цел 
– спектакъл.

Присъствах на представление-
то в ДК „Искър“ в София и мога да 
коментирам само него, но пред-
полагам, че и предишния ден в 
Перник е преминало по същия 
начин.

След въвеждаща демонстрация 
на техниката на трупите започ-
ва самият спектакъл, като преди 
това диктор напомня, че понеже 
има много символика и за да бъде 
разбрано, трябва внимателно да 
бъде следено действието. Пред-
ставено е митологичното начало 
на света – как Бог създаде земята, 
земноводните, птиците, животни-
те, човека; как като негова сянка 
от човека се появи жената (много 
интересен дует между двамата, 

чават над 1000 танцьори от цял 
свят, а Академията се приема за 
най-престижното училище в Ев-
ропа по улични танци.

Представлението “Equilibrium” 
изненадва именно с умението 
да се изгради спектакъл. Обик-
новено трупите за улични танци 
се сблъскват с този проблем – ин-
тересни танцови комбинации, 
ефектни превъртания и претър-
кулвания по пода, премятания 
във въздуха, акробатични салта, 
но без да могат да се обединят 
в обща концепция. Неслучайно 
най-популярни за този формат 
танци са „батълите“ – вариант 
на българското надиграване – 
конкурсни изпълнения на опре-
делен тип комбинации, които жу-
рито оценява на сцената и чрез 
постепенно елиминиране оста-
ват най-добрите.

В представлението, наречено 
“Equilibrium”, е направен дос-
та сполучлив опит да се избегне 
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Красиво е представен големият 
трон, изграден от човешки тела, 
на който сяда новият император 
(след Френската революция, на-
вярно асоциации с Наполеон), 
като разделя влюбените и взима 
девойката за своя съпруга.

Тази непрекъсната съпоставка 
между двойка влюбени (различ-
ни за различните исторически 
периоди) и скандиращи тълпи, 
които в борбата си за надмощие 
потъпкват любовта, е показана 
нееднократно на различни нива 
от историческото развитие на 
нашата цивилизация. Стига се 
до варианти на Матрицата и пак 
резултатът е същият – състеза-
телност, която прераства в не-
примиримост към различните и 
към по-слабите. А това довежда 
до отчаяние Божеството. Всъщ-

който по своята акробатичност 
напомня някои от ефектните под-
дръжки на Pillobulus); как се стига 
до социално разделение между 
хората – едни търкат пода, други 
танцуват салонни танци в дворе-
ца; и как ниският слой – чистач-
ките – отравят краля и кралицата 
(може би асоциации с „Хамлет“) и 
провокират революция (навярно 
революцията във Франция, кога-
то кралската власт е свалена от 
плебса). Първото кралеубийство 
довежда до поредица от епизо-
ди, в които борбата за власт ста-
ва водеща. Първоначалната чо-
вешка двойка (вариант на Адам 
и Ева) се мултиплицира в други 
отделни двойки през годините, 
но тяхната любов винаги е по-
тъпквана от все по-засилващата 
се омраза и стремеж към върха. 
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Божеството е в центъра, а около 
него се движат във вечния кръ-
говрат земноводни, птици, жи-
вотни, хора….

Разказвам подробно тази исто-
рия, защото в представлението на 
трите трупи – DA Clique, X-Energy 
Crew и Flying Steps – най-голе-
мият успех от моя гледна точка 
е именно провеждането на „ис-
тория“. Работя с отделни пред-
ставители на уличните танци и 
всеки път се убеждавам колко им 
е трудно да пресъздадат фабула, 
да изградят цялостна концепция. 
При тях обикновено домини-
ра идеята за „шоу“, представе-
на като своеобразно състезание 
между групите, и тя заменя идея-
та за „спектакъл“ като предста-
вление с единна концепция, фа-
була, послание. Затова и смятам, 

ност идеята за Бога е представе-
на в своеобразно триединство 
– Бог е като изначална мисъл и 
хармония; той създава своя син, 
който пък създава своя човешки 
еквивалент – вариант на Адам. В 
крайна сметка Божеството се от-
тегля от света и това увеличава 
агресията и убийствата „за заба-
вление“. А борбата между отдел-
ните групи изпълнители е особе-
но ефектна, когато е представена 
със средствата на брейка. На фи-
нала Божеството все пак се връ-
ща, но не за да възстанови хар-
монията, както би било наивно да 
се вярва, а за да постави обратно 
на мястото ѝ идеята за двуполюс-
ност – срещу агресията да има 
поне една двойка – беззащитни, 
но все пак отстояващи любовта 
си. И отново, както в началото – 
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Естествено, видни са и про-
пуските: осветление, което само 
по себе си е ефектно, но често 
самоцелно, като за стадион, а по-
някога дори и заслепяващо пуб-
ликата и изпълнителите; костю-
ми, които са твърде разностилни, 

че представеното в “Equilibrium” 
е успешен старт и модел как 
уличните танци да намерят свои 
варианти за изграждане на спек-
такъл. Разбира се, то не може да 
е универсална рецепта.
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ваната изцяло авторскa музикa 
на композитора Милен Апосто-
лов. Той създава много добра 
комбинация между класическа и 
електронна музика от 21-ви век 
като съпоставка между минало 
и настояще. И благодарение на 
музиката се подсилва впечатле-
нието за цялостност вместо чес-
то случващите се в последните 
десетилетия колажи от различни 
музикални „парчета“.

И накрая – да поздравя тан-
цьорите от трите формации DA 
Clique, X-Energy Crew и Flying 
Steps и ръководителите – Денис 
Илиев (основател на DA Clique в 
Перник, профилиран в хип-хоп 
танци, частично и спортни тан-
ци, танцува във Flying Steps) и 
Калин Калинов (ръководител 

дори с усещането, че е събрано 
всичко налично (особено в тези 
моменти, когато се представя 
кралският двор и изначалното 
създаване на земноводни, жи-
вотни, птици).

Големият успех е изграждане-
то на спектакъл. Което става 
възможно едва след като (най-на-
края) е открита и действаща 
опозиция в танца – срещу акроба-
тичността и силната енергийност 
на уличните танци са поставени 
по-уравновесените като енерги-
ен баланс класически танц, са-
лонни танци, модерн. Именно 
тази танцова опозиция „реша-
ва“ спектакъла, изграждайки въ-
трешния конфликт на произведе-
нието.

В тази посока – към цялостна 
визия и спектакъл – е и използ-
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за спектакъл; че интерес към по-
добни представления има; че все 
пак идеята за обединяваща фа-
була е поставена и това е пътят 
към изграждане на спектакъл, 
а не просто на шоу. Това е пътят 
уличният танц да намери своето 
място на сцена, но не като ефект-
но изпълнение в общи концер-
ти или състезателни формати, а 
като възможност за своя сценич-
на територия.

Едно успешно начало в дългия 
път за сценична територия на 
уличните танци. За свое място на 
театралната сцена.

на X-Energy Crew, занимаващ се 
с брейк данс, контемпоръри, ак-
тьорско майсторство, пантоми-
ма), както и останалите хорео-
графи – общо 12. На сцената са 
около 80 души от различни тан-
цови направления (34 изпълни-
тели от Германия и Европа, 25 
танцьори от България и около 
20 деца от посочените школи), 
които са невероятни изпълните-
ли – впечатляват със сложни тан-
цови фигури, с много въртения 
(дори и на глава) и ефектни пре-
мятания. С много енергия, която 
залива от сцената. Те са винаги 
бурно аплодирани от публиката 
(салонът беше пълен), което още 
веднъж потвърждава, че все още 
в „хип-хоп културата“ повече се 
цени ефектното превъртане, от-
колкото цялостната концепция 
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Личат си както нейната безкомпро-
мисна школовка от лентата, така и 
усетът към ситуацията, обекта и дра-
матично важното в случващото се. 
За професионалистите, струва ми се, 
ясно личи и подборът на кадрите, 
както и желанието за представяне 
на уникален запечатан момент. И 
макар да липсват някои обяснения, 
които да дават яснота на зрителя за 
контекста на някои снимки, повече-
то имат изчистеното красноречие на 
документ. Онази завладяваща сила 
на документалната фотография, коя-
то все повече липсва днес. Дигитал-
ната технология все повече сякаш 
подлъгва фотографите да „насилват“ 
кадъра, опитвайки се да извлекат 
несъществуващи връзки и емоции, 
които едновременно стоят прозаич-
но ежедневно и претенциозно нато-
варени от автора. Документалната 
достоверност на кадъра е това, кое-
то ни кара да не откъсваме поглед от 
него и да сме на границата да не вяр-
ваме на собствените си очи и все пак 
да осъзнаваме, че това е реалността. 
Много от фотографиите тя създава 

„С ОТВОРЕНА УСТА“ НА КРИСТИНА 
ГАРСИЯ РОДЕРО
Йосиф Аструков

ЕКРАННИ ИЗКУСТВА

Отворената човешка уста на ис-
панската фотографка Кристина Гар-
сия Родеро (Cristina Garcia Rodero) 
е като червена нишка, свързваща 
представените от нея черно-бели 
снимки в Националната галерия в 
София. Тя е емоцията, състоянието 
на духа, ситуацията, в която е попад-
нало човешкото същество. Послед-
ните години като че ли все по-рядко 
се представят подобни фотоизлож-
би у нас, които да бъдат репортаж 
и улична фотография в техния най-
чист вид. Много от изложените 
снимки на Кристина Родеро са от 
90-те години, когато все още техно-
логията не бе направила този остър 
завой към обработката и монтажа. 
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казано дотук придобива още повече 
смисъл и яснота за подхода ѝ, отно-
шението към репортажа и работата 
като цяло. В сайта на агенцията мо-
гат да се видят много от проектите 
ѝ – http://inmotion.magnumphotos.
com/essay/between-heaven-and-
earth. В рамките на изложбата тече и 
документално видео, което посети-
телите могат да изгледат и да разбе-
рат повече от самата Кристина Роде-
ро за мотивацията и отношението ѝ 
към фотографията. „С отворена уста“ 
може да се посети до 23 юли.

[1] http://inmotion.magnumphotos.
com/essay/between-heaven-and-earth

по време на различни фестивали и 
ритуали, които отразяват определе-
ни състояния в обществото и реак-
циите на индивида. Самата тя казва: 
Искам да говоря за човешкото съще-
ство, за дуализмите и противоречи-
ята в живота; старите традиции 
и новите ритуали, естественото и 
свръхестественото, религиозност и 
езичество, болка и удоволствие, хора 
и богове, дух и тяло, вода и земя, жи-
вот и смърт. [1]

Като единствената испанска фото-
графка, част от агенцията „Магнум“ 
(http://pro.magnumphotos.com/C.
aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_
VForm&ERID=24KL53Z0AE), всичко 

http://inmotion.magnumphotos.com/essay/between-heaven-and-earth
http://inmotion.magnumphotos.com/essay/between-heaven-and-earth
http://inmotion.magnumphotos.com/essay/between-heaven-and-earth
http://inmotion.magnumphotos.com/essay/between-heaven-and-earth
http://inmotion.magnumphotos.com/essay/between-heaven-and-earth
http://pro.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL53Z0AE
http://pro.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL53Z0AE
http://pro.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=MAGO31_10_VForm&ERID=24KL53Z0AE
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изпълнителния комитет на между-
народното общество понастоящем 
е английският професор Майкъл 
Хънтър – Лондонски Университет, 
Колеж Бъркбек (Executive Committee 
President, Michael Hunter (Birkbeck 
College, University of London). По-
следните четири конференции на 
тази изследователска общност се 
провеждат в Принстънския уни-
верситет, Ню Джърси (2013); коле-
жа Виктория на Университета в То-
ронто (2014); Критския университет 
(2016) и Американски университет в 
Благоевград (30.05 – 1.06.2017).

Тук ще споделим някои впечатле-
ния като участници в последния на-
учен форум, проведен в полите на 
Рила.

Очевидно тематиката на конфе-
ренцията „Преосмисляне на ре-
лигията в създаването на модер-
ността“ днес е особено актуална – в 

„ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА 
РЕЛИГИЯТА В СЪЗДАВАНЕТО 
НА МОДЕРНОСТТА“, 
БЛАГОЕВГРАД, 2017
Стела Ташева, Саша Лозанова

Обществото за интелектуална 
история (International Society for 
Intellectual History – ISIH) е създаде-
но през 1994 г. Традиционно, под 
понятието „интелектуална исто-
рия“ се разбира разпознаването и 
анализът на „интелектуалните тра-
диции, дисциплини и практики, съ-
гласно развитието им във времето, 
техните вътрешни връзки, както 
и отношенията им с историческия 
контекст“ (ISIH, 2017). Президент на 

АРХИТЕКТУРА
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профил на участниците предопре-
дели широко разгърнатия интер-
дисциплинарен обхват на конфе-
ренцията.

Съобразно тематичната насоче-
ност на форума, повечето доклади 
се фокусираха в Новото време (XVII 
– XX век) с акцент върху развитие-
то на западната философия (вкл. 
изследвания върху идеите на Мар-
тин Лутер, Самуел фон Пуфендорф, 
Джон Лок, Исак Нютон, Джордж 
Бъркли, Анри дьо Сен Симон, Огюст 
Конт, както и върху по-късните – 
Карл Маркс, Хайдегер, Бенямин и 
др.). Преобладаваха теми, свързани 
с развитието и преосмислянето на 
католицизма, протестантството и в 

светлината на технологичните из-
менения, политическите събития и 
свързаните с тях глобални процеси: 
военни конфликти, регионална де-
популация, миграция, екологични 
проблеми и пр. Интересът към нея 
определи и големия брой на докла-
дите. В тях религията във всичките 
ѝ исторически и локални разновид-
ности се разглеждаше като пресеч-
на точка на редица икономически, 
социални, културни процеси и явле-
ния. Представителите на историче-
ските, философските и богословски-
те дисциплини бяха доминиращи. 
По-малката група участници бяха 
политолози, филолози, етнолози и 
изкуствоведи. Изследователският 
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раел, „Създаването на ислямската 
модерност: салафическата мисъл 
между предците и Запада“ (Itzchak 
Weismann, Haifa University, Israel, 
The Making of Islamic Modernity: Salafi 
Thought between the Forefathers and 
the West), Анна Ближденщайн от Хо-
ландия с „Юдаизъм и ислям: нови 
версии на религията в идеите на 
Просвещението“ (Anna Blijdenstein, 
University of Amsterdam, Netherlands, 
Judaism and Islam: Remaking Religion in 
Enlightenment Thought) и Мик Дене-
керке, Белгия, с „Японският истин-
ски „будизъм на непорочната земя“ 
и модернизацията на Япония“ (Mick 
Deneckere, Ghent University, Belgium, 
Japanese True Pure Land Buddhism and 

по-малка степен с православието, 
както и разработки относно други-
те религии от Авраамическия ци-
къл (вкл. юдаизъм и ислям). Друга 
част от колегията представи свое 
виждане по въпросите (и модер-
низацията) на индуизма, будизма 
и шинтоизма. В рамките на фору-
ма историографските изследвания 
имаха превес. Отделни автори из-
вършваха оценка и преоценка на 
големи и малки личности и рели-
гиозни идеи в разнороден истори-
чески и/или съвременен контекст. 
Лично за нас, като представители 
на страна с православна култура, 
по-голям интерес предизвикаха 
докладите на: Ицхак Вайсман, Из-
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Avramov, Intellectual Curiosity and 
Religious Diversity: Henry Oldenburg and 
Communication of Knowledge Within 
and Across); Йордан Детев, СУ „Св. 
Климент Охридски“ (Jordan Detev, In 
the Footsteps of a Lost Spirituality); Пе-
тър Чолаков, БАН, (Petar Cholakov, 
Bulgarian Academy of Sciences, From 
Suspicion to Political Right: The Evolution 
of Locke’s Views on Toleration); Ива Ма-
нова, БАН, (Iva Manova, Bulgarian 
Academy of Sciences, Thomas Aquinas 
vs. Karl Marx: Neo-Thomists and Marxist-
Leninists on Religion and Atheism (1950s 
– 1960s).

От самото начало конференцията 
беше отразена в регионалните ме-
дии. Участниците бяха впечатлени 
както от стриктните лимити на вре-
мето за доклади и обсъждания, така 
и от великолепните условия на ра-
бота и пролетната младежка атмос-
фера на Благоевград.

the Modernisation of Japan). В тези до-
клади видяхме преодоляване на 
европоцентричната гледна точка, 
която (според нас) ограничава ра-
ботата на част от съвременната на-
учна общност.

Интригуващи българистични 
изследвания предствиха Маркус 
Виен – „Захвърлени в модерност-
та? Ново определяне на еврейска-
та идентичност в следосманска 
България“ (Markus Wien, American 
University in Bulgaria, Thrown into 
Modernity? Re-defining Jewish Identities 
in Post-Ottoman Bulgaria) и Евели-
на Држевиецка с „Разбиране на 
религията: случаят с българска-
та модерност“ (Ewelina Drzewiecka, 
Polish Academy of Sciences, Poland, 
Understanding Religion: The Case of 
Bulgarian Modernity).

Темата на нашия доклад беше: 
„Религиозното начало в архитекту-
рата на европейските тоталитарни 
режими“ (Tracing Religion and Cult in 
the Architecture of European Totalitarian 
Regimes of the XX Century). Архите-
ктурният обект на изследване не 
беше типичен за дисциплинарната 
насоченост на форума, но може би 
точно заради това предизвика дис-
кусия.

Останалите български участни-
ци бяха в унисон с общата насоче-
ност и третираха философско-ре-
лигиозна проблематика. Такива 
бяха: Йордан Аврамов, БАН (Iordan 
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Още повече в брилянтните из-
пълнения на гост-солисти от Со-
фийския балет.

По исторически сведения, след 
несполучливата първа поява на 
първия му балет „Лебедово езе-
ро“ през 1877 година в Москва, 
Чайковски дълго време не се ре-
шава да пише балетна музика. 
Нищо не е в състояние да прово-
кира композитора, докато Иван 
Всеволжски, тогава директор 
на императорските театри, не 
споделя с Чайковски идеята си 
да напише либрето на „Спяща-
та красавица“ по приказката на 
Шарл Перо: „Тук може да се ра-
зиграе музикалната ви фантазия 
и да съчините мелодии в стила 
на Люли, Бах, Рамо и пр. В по-
следното действие задължител-
но ще е нужен кадрил от всички 
приказки на Перо – тук трябва да 
са и Котаракът в чизми, и Палеч-
ко, и Пепеляшка, и др“[1].

Чайковски е увлечен от иде-
ята и повторно се обръща към 
белетната тематика. Всеволжски 

„СПЯЩАТА КРАСАВИЦА“ НА 
БУРГАСКА СЦЕНА
Росен Методиев

След премиерата на бале-
та „Лебедово езеро“ бургаска-
та публика има възможността 
и удоволствието да се наслади 
и на втория балет от великата 
трилогия на Пьотр И. Чайковски 
– „Спящата красавица“ – един от 
бисерите сред световното класи-
ческо балетно наследство!

В Държавна опера – Бургас хо-
реографията на Мариус Петипа е 
в редакцията на Хикмет Мехме-
дов. Похвална е инициативата 
на хореографа и директор на 
Бургаския балет – Хикмет Мехме-
дов – да представи в Бургас ше-
дьоврите на балетната класика. 

МУЗИКА
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В сценичната реализация на 
бургаска сцена е запазен почти 
целият хореографски текст на 
Петипа, с малки съкращения и 
редакции. Например, неизвест-
но защо, в спектакъла липсва 
прочутият „Голям валс“ от първо 
действие, емблематичен за този 
балет, но такова е решението на 
постановчика Хикмет Мехмедов. 
Малко неясен остава и моментът 
на срещата на фея Люляк с принц 
Дезире, който танцува с „въобра-
жаемата“ Аврора. Може би тряб-
ва да се потърсят още акценти 
в сценографията, осветлението 
или режисьорското решение, за 
да стане видимо случващото се 
в тази картина. Защото то е ва-

изработва либретото заедно с 
хореографа Петипа. А Петипа и 
Чайковски прецизират заедно 
изискванията за музикалния ма-
териал. Музиката е завършена 
през зимата на 1889, а през ав-
густ Чайковски приключва и ор-
кестрацията.

Премиерата на балета „Спяща-
та красавица“ в хореографията 
на Мариус Петипа е през 1980 в 
Петербург, в Мариински театър. 
Оттогава „Спящата красавица“ 
е чест гост на големите балет-
ни трупи и винаги, независимо 
от частичните промени при по-
ставянето ѝ, в афиш се изписва 
името на Мариус Петипа като хо-
реограф.
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невинна, лъчезарна и грациозна 
в изпълнението на Веса Тонова, 
която както винаги е в отлична 
форма и с прецизна техника.

Емил Йорданов (в ролята на 
принц Дезире) пресъздава един 
влюбен и търсещ неоткритата 
любов младеж. Дългогодишни 
партньори на сцената, двамата 
гастрольори са израбтили своя 
екипност, която възхищава на-
ред с прецизната им техника, и 
бургаската публика винаги ги 
посреща с овации.

Сред феите най-добро впе-
чатление прави Адриана-Ма-
рия Манасиева в ролята на фея 
Смелост. Много добро е и изпъл-
нението на Яна Овчарова (въз-
питаничка на НУМСИ „Проф. П. 
Владигеров“ – Бургас) в ролята 
на феята на безгрижието. Прият-
на изненада е и очарователното 
изпълнение на младата Ива Ов-

жно за фабулата – именно сре-
щата между фея Люляк, Дезире 
и сянката на Аврора във второ 
действие провокира Дезире да 
тръгне да търси спящата прин-
цеса, возен в седефената лодка 
на фея Люляк.

Сценографията на Иван Тока-
джиев създава приказна двор-
цова атмосфера, където геро-
ите се чувстват (както е и било 
намерението на Всеволожски) 
като от времето на крал Луи XIV. 
За отбелязване е, че всички кос-
тюми – художник Цветанка Пет-
кова-Стойнова – са нови, ушити 
специално за спектакъла. Кра-
сиви, удобни за танцуване и из-
ящни като форма, те безусловно 
допринасят за разкриване на об-
разите, но създават и комфорт и 
самочувствие на самите изпъл-
нители.

Принцеса Аврора е прелестно 
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изпълнителя и брилянтните му 
иначе скокове. Освен това стран-
но е решението на художника, в 
което, за разлика от всички дру-
ги редакции, тук птицата няма 
криле. Това според мен пречи 
на полета, съзнателно търсен и 
в хореографията на Петипа, но и 
в първоначалното костюмно ре-
шение от Петербург.

Спектакълът радва с красивия 
си щастлив край и изящната хо-
реография. Една симфония от 
танци на приказните герои на 
Шарл Перо. Едно радостно изжи-
вяване за бургаската публика.

[1] Сагаев, Любомир. Книга за 
балета. С.: ИК „Братя Сагаеви“, 
2006, с. 365.

чарова в ролята на Червената 
шапчица – нежна и закачлива 
(също възпитаничка на НУМСИ 
„Проф. П. Владигеров“ – Бургас).

Примабалерината Галина 
Калчева, доказана балерина с 
великолепни качества, пресъз-
дава с много чар и величестве-
но присъствие ролята на фея 
Люляк.

Впечатляващо беше и пред-
ставянето на Даниел Тичков в 
ролята на Синята птица – уверен 
и стабилен в скоковете си, плас-
тичен и с много добро сценич-
но присъствие. За съжаление, 
тъмният цвят на долната част на 
костюма му не даваше възмож-
ност да се проследи техниката на 
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вана от автора си като „сценич-
на мистерия“, е последният опус 
на Вагнер. Тя препраща към ре-
лигиозни символи и обредни 
действия. Например появата 
на Парсифал в трето действие 
след скиталчеството му по све-
та, което извиква като аналогия 
40-дневния престой на Иисус в 
пустинята – като подготовка за 
Неговата поява в света. Тази 
символика се подчертава и в 
режисьорския прочит – Парси-
фал носи копието на раменете 
си така, както впоследствие раз-
пнатият Иисус носи кръста. Пак 
в трето действие Кундри, която 
умива стъпалата на Парсифал, 
както прави и Мария Магдале-
на. Гурнеманц полива главата 
на героя с вода от вълшебния 
извор, както и Йоан Кръстител 
кръщава с вода Иисус. И както 
библейската героиня е освобо-
дена от греховете си от Иисус, 
така и героинята на Вагнер бива 
опростена от Парсифал за ней-

През последните десетина го-
дини софийската оперна трупа 
се радва на завидно обновява-
не. Нови солисти и нов репер-
тоар. При това от малко играни 
досега творби. След четирите 
опери на „Пръстенът на нибе-
лунга“ и „Тристан и Изолда“[1], 
„Парсифал“ е шестото заглавие 
на Вагнер на софийска сцена. 
Реализациите са дело на тита-
ничната мощ и необичаен ре-
жисьорски прочит на директора 
на операта – режисьора Пламен 
Карталов.

Операта „Парсифал“, имену-

„ПАРСИФАЛ“ – ЕДНО БЛЕСТЯЩО 
НАЧАЛО НА НОВ УСПЕШЕН СЕЗОН
Ставри Ангелов

МУЗИКА ТЕАТЪР
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героите в едно „безвремие“. Те 
всъщност не принадлежат на 
никое време, а режисурата дава 
възможност на зрителя да дори-
сува това, което желае.

За мен беше особено интере-
сен моментът, в който Клингзор 
хвърля копието на Граала с цел 
да нарани Парсифал в края на 
второ действие. След като про-
жекторите бяха изгасени и от-
ново включени, копието беше 
вече в ръцете на главния герой. 
Подобни ефекти въздействат и 
са съзвучни с останалите вну-
шения на режисьора. Въздейст-
ва и използването на лазерни 
лъчи в края на третото действие 
– кулминацията на спектакъла. 

ните деяния спрямо рицарите.
Един от успехите на постанов-

ката е характерната за Карталов 
„визуализация“ на музиката. 
Именно умелото раздвижване 
на спектакъла – както благода-
рение на атрактивно постро-
ената сценография, която при 
всяко разместване придоби-
ва друг ракурс, така и благода-
рение на активното сценично 
присъствие на артистите (доста 
подмладен състав) и пълноцен-
ното използване на сценичните 
механизми, които дават дори на 
най-статичните моменти необ-
ходимото разнообразие.

С помощта на сценографията 
и костюмите Карталов поставя 
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вена възглавница, а този цвят 
често е свързван със страстта, 
секса (грехопадението). В тре-
то действие символиката е под-
чертана посредством костюма 
– главният герой идва, облечен 
в черно, а Гурнеманц му слага 
бялата мантия, приемайки го в 
редицата на рицарите.

Струва ми се, че тази опера, 
повече от другите Вагнерови 
произведения, представени в 
България, изисква солидно ак-
тьорско присъствие. И участ-
ващите в този спектакъл ар-
тисти го защитават. Костадин 
Андреев изгражда образа на 
Парсифал в дълбочина не само 
като вокални задачи, но и като 

Затова и екипът Андрей Хай-
диняк – акад. Пламен Карта-
лов работи много активно. И 
чрез зрителни ефекти приучава 
публиката към музика, която не 
е особено популярна у нас.

Сценографията и костюми-
те търсят символи и в цвето-
вото решение. В първо и трето 
действие преобладава белият 
цвят за сценографията и кос-
тюмите (Нумен, Ивана Йонке 
и Станка Вауда). Това е свър-
зано с духовната чистота. Вто-
рото действие – съблазнява-
нето на Парсифал – е решено 
в червено. Почти през цялото 
второ действие взаимодейст-
вията се развиват върху чер-
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Изпълнителката показа разноо-
бразните лица на героинята си 
не само като певческо присъст-
вие, но и като актьорска игра.

Гурнеманц, изпълнен от Ан-
гел Христов, макар да изглежда 
изначално мъдър и въвеждащ в 
историята, всъщност той ѝ дава 
тласък, изгонвайки Парсифал 
в края на първо действие и съ-
провождайки го отново до за-
мъка на свещения Граал в края 
на трето действие.

Оркестърът на Софийска-
та опера, предвождан от Айра 
Левин, разкрива нюанси, които 
правят Вагнеровата партитура 
изключително многослойна и 
зрима, с възможности слушате-

сценично присъствие. Особено 
впечатление прави той във вто-
ро действие, когато трябва да 
се противопостави на съблаз-
нителките. В трето действие 
основна част от майсторство-
то на Андреев се дължи на не-
говото сценично присъствие и 
просветление, когато вече се 
чувства достоен да заеме място-
то си сред рицарите на Граала.

Гергана Русекова в ролята 
на Кундри е различна в раз-
личните етапи на операта – об-
рисувана като безумка в първо 
действие, съблазнителна (но с 
мярка) във второ действие, без-
мълвна, просветлена и наме-
рила покой в трето действие. 
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предвижда и премиерно загла-
вие – операта „Кармен“ – с пред-
стояща премиера на 3 ноември 
2017 г..

За първи път на софийска сце-
на ще се появи и балетът „Кор-
сар“ (премиера на 23 ноември 
2017 г.).

Въобще – трупата на Софий-
ската опера и балет се радва на 
много нови заглавия и заслужен 
зрителски интерес. Очертава се 
един наистина успешен сезон!

[1] Спектакълът „Тристан и 
Изолда“ също е гостувал с голям 
успех в словенската столица Лю-
бляна.

лите да се насладят на нейна-
та емоционална, естетическа и 
темброва красота.

Хорът на Софийската опе-
ра, подготвен отлично от Вио-
лета Димитрова, беше особе-
но ефектен като събирателен 
образ на рицарите на Граала. 
Пластиката на изпълнителите 
допринася за убедителното им 
присъствие на сцената.

127 години след началото на 
българското оперно дело пред-
стои вълнуващ сезон за Софий-
ската опера. След като Операта 
представи с голям успех Вагне-
ровата тетралогия „Пръстенът 
на нибелунга“ във Фюсен, Гер-
мания, с български певци, съ-
щата грандиозна творба се под-
готвя и за предстоящия гастрол 
през май 2018 г. на сцената на 
Болшой театър в Москва. Осо-
бено важен факт е, че тетрало-
гията на Вагнер липсва в афиша 
на Московския оперен театър 
повече от сто години.

Планирани са премиери и на 
две знакови български творби – 
танцовата драма „Нестинарка“ 
от Марин Големинов и операта 
„Янините девет братя“ от Любо-
мир Пипков. Тези две произве-
дения също ще бъдат играни в 
Москва.

За редовните гастроли в Япо-
ния (през есента на 2018 г.) се 
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ка на Дънов – д-р Филип Стоицев, 
от д-р Вергилий Кръстев и Благо-
вест Жеков.

Изданието МУЗИКА И ПЕСНИ 
ОТ ВРЕМЕТО НА ШКОЛАТА НА 
УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ съдър-
жа партитури, щимове, текстова 
част и компактдиск. Разпреде-
лени са в два големи тома – две 
кутии със самостоятелно подвър-
зани четири книги и 16 приложе-
ния. Те са осъществени в аран-
жимент на ученика на Дънов д-р 
Филип Стоицев и в редакция на 
д-р Ставри Ангелов, чийто автор-
ски принос са и част от клавир-
ните аранжименти на песните на 
Дънов. В редакторския екип са 
още и Благовест Жеков, Надежда 
Няголова и Ангелия Вихрова.

Първата книга съдържа пар-
титури на музика и песни за ка-

Изданието МУЗИКА И ПЕСНИ 
ОТ ВРЕМЕТО НА ШКОЛАТА НА 
УЧИТЕЛЯ ПЕТЪР ДЪНОВ, което 
излезе от печат в края на месец 
май 2017, е библиофилско – само 
100 бройки (издателство „Житен 
клас“). То е подготвяно 12 годи-
ни, тъй като е работено с архив-
ни документи. Наследството на 
Дънов е предоставено от учени-

НОТНО ИЗДАНИЕ ЗА МУЗИКА И ПЕСНИ 
ОТ ВРЕМЕТО НА ШКОЛАТА НА УЧИТЕЛЯ 
ПЕТЪР ДЪНОВ с участието на д-р 
Ставри Ангелов, възпитаник на ИГ 
„Музикален театър“
Анелия Янева

МУЗИКА
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риант – безплатно, на следния 
адрес: http://www.izgrevat.com/
page_399.html.

мерен оркестър и хор – със и без 
солисти. Към нея има 9 самостоя-
телно подвързани приложения, 
съдържащи щимовете към пар-
титурите.

Втората книга представя му-
зикалния архив на д-р Филип Сто-
ицев, с показалец на заглавията в 
книга 1 и деветте приложения.

Третата книга е със солови 
разработки, аранжименти с аком-
панимент на китара или пиано и 
партитури за камерни състави в 
седем приложения.

В четвъртата книга музикал-
ният архив на д-р Филип Стоицев 
(1907–1992) е допълнен с него-
вите коментари върху песните и 
показалец на заглавията в книга 
3 и седемте приложения.

Компактидискът съдържа из-
пълнения на част от аранжимен-
тите на д-р Стоицев – оркестрови 
и със солисти.

Налично е и в електронен ва-

http://www.izgrevat.com/page_399.html
http://www.izgrevat.com/page_399.html
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