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Анатомия на куклата
съвременен поглед към куклената 
сценография

В средата на декември 
2015 година театралната 
улица „Раковски” в Со-
фия се обогати с още едно 
събитие – добре позната-
та зала на галерия „Райко 
Алексиев“ оживя по нео-
бичаен начин, като отвори 
вратите си за изложбата 
„Анатомия на куклата“. 
Тук веднага идва уточне-
нието, че експонатите са 
не просто кукли, а сце-

нични кукли, голяма част 
от които са в играещи се в 
момента представления от 
афишите на театрите в Со-
фия и страната.

Инициирана от сцено-
графите Ханна Шварц, 
Мариета Голомехова и 
Петър Митев, председател 
на секция „Сценография“ 
към Съюза на българските 
художници, изложбата има 
амбицията да представи 

Кукли на Мариета Голомехова от спектакъла „Момо“ по 
романа на Михаел Енде, драматизация Веселка Кунчева и 
Ина Божидарова, реж. Веселка Кунчева, Младежки театър, на 
изложбата „Анатомия на куклата”.
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тралното сценографско 
мислене и неговите тър-
сения преди, отвъд или 
извън рамките на пред-
ставлението в проявления 
на различни гранични и 
хибридни форми.

Доколкото куклата е 
обект и на изобразител-
ното изкуство може да 
се каже, че кураторите 
находчиво и смислено са 
селектирали експонати-
те, а самата им подредба 
в пространството на га-
лерията вече надгражда 
идеята за изложбата като 
статичен проект. Още с 
влизането всеки посети-
тел може да се доближи 
и да разгледа отблизо из-
ключителните петрушки 
на Силва Бъчварова, изо-

най-изявените имена в ку-
клената сценография, ак-
тивно работещи в момента 
у нас и в чужбина. Всеки 
един от 28-те художници 
участва като сам е под-
брал свои представител-
ни работи за експозиция-
та. Могат да бъдат видени 
както реализирани кукли 
в част от декор, така и 
скици и рисунки в проект, 
което създава един любо-
питен куклен паноптикум 
на творби от 2000 година 
до сега. Всъщност значи-
мостта и уникалността на 
тази изложба е именно в 
цветната панорама (бук-
вално и преносно), която 
се очертава пред погледа 
на наблюдаващия – ори-
гинални идеи и решения, 
познати и нови материи, 
предмети с необичайна 
функция и още по-нео-
бичайни съчетания, кла-
сически и по-нестандарт-
ни конструкции, което в 
крайна сметка обобщава 
цялото многообразие от 
творчески почерци и кон-
цепции в съвременната 
сценография за куклен 
театър. За мен най-ярко 
изпъкват две посоки, кои-
то са отчетливи чрез екс-
понираните обекти. Една-
та представя функцията 
на художника и неговото 
класическо ситуиране при 
създаване на визуалната 
среда на кукления спек-
такъл, а втората изразява 
по-скоро куклено-теа-

бретателните тръбни кон-
струкции на Мая Петрова 
от „Приказка за чайка и 
банда котараци“, инте-
ресните човеци от харти-
ени тетрадки на Наталия 
Гочева, както и разноо-
бразни фино и детайлно 
изработени марионетки 
– на Ива Гикова и Ивайло
Николов – кукли и декор
от „Продадения смях“,
на Васил Рокоманов от
„Малката елфа“, куклите
за древногръцки сюжет
на Емилияна Андоно-
ва-Тотева. Ярък и цветен
акцент създават огромни-
те красиви морски създа-
ния на Свила Величкова
от „Пук“, симпатичните
сякаш излезли от детска
рисунка куклени образи

Куклата на Ханна Шварц (сценограф) и Петър Чекуров 
(кукломайстор) от спектакъла „Аз, Душата”, реж. Петър 
Тодоров, Център за изкуства „За Родопите”  на сценографската 
изложба „Анатомия на куклата”.
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черно-бели като силуети 
персонажи от „Цар Шу-
шумига“) и миниатюрни-
те странни марионетки на 
Златка Вачева  от „Слеп-
ците“.

Може би едно от 
най-неочакваните из-
мерения на изложбата е 
присъствието на инстала-
ции, които могат да бъдат 
пипнати, задвижени, ин-
терактивирани. В посока 
на театралността, играта 
и мултисмисловостта са 
впечатляващите фантома-
ти на Венелин Шурелов, 
стиймпънк филигранни-
те инсталции на Недко 
Жечев, сюрреалните ком-
пютърно изписани образи 
на Катина Пеева (за „Пи-
нокио“) и Крум Крумов 
(за „Тримата братя и злат-
ната ябълка“ и за „Бяла 
Приказка“), 3Д-репликата 
на картина от Ван Гог с 
тел на Андрей Хамбарски, 
огромната динамична си-
стема на Димитър Дими-

на Христина Недева и на 
Христина Стоилова, ша-
рените импровизирани 
кукли на Ханна Шварц, 
плетените кошничарски 
патета на Благовеста Ва-
силева. Пътешествието 
на наблюдателя в краси-
вата въображаема приказ-
ка продължава с изключи-
телно забавните образи на 
тримата детективи (като 
костюм и като малки дъ-
рвени куклички) от „При-
казка за Скитника-крал“, 
автор Станислава Кръ-
стева, внушителните 
бели коне от „Вампирова 
булка“ на Стефанка Кю-
влиева, изобретателните 
естрадни кукли (баба и 
дядо, излезли от куфар) 
с водачи отзад на Рада 
Петрова, очаровател-
ните човечета-кукли на 
Адриана Добрева, пате-
тата-марионетки на твърд 
водач на Виржиния Пет-
кова. И като контраст в 
центъра на галерията, зад 
черни завеси е отграни-
чена затъмнена, освете-
на специфично „стая на 
страха“, в която са събра-
ни образите на подсъзна-
телни крийпи създания, 
представителни за кукле-
ния театър за възрастни. 
Там са шедьоврите на 
Петя Караджова (насеко-
мото от „Семейство Зам-
за“), Мариета Голомехова 
(несъразмерните човеш-
ки фигури от „Страх“), 
Рин Ямамура (плоските 

„Малката елфа“ по Л. Хофман – кукли и сценография Васил 
Рокоманов, драматизация и реж. Славчо Маленов, Държавен 
куклен театър – Стара Загора.

тров от „Машината Ян 
Бибиян“, красивите скици 
и проекти на Васил Роко-
манов и Клаудиа Орос. Те 
обогатяват представите за 
идеята за кукленост и са 
доказателство за разши-
ряващите се възможности 
на съвременния кукле-
но-театрален език.

Вдъхновение за идеята 
на експозицията е 90-го-
дишнината от първото 
куклено-театрално пред-
ставление в България, а 
нейно основно достойн-
ство е възможността да 
отпрати документален 
поглед назад към едно от 
най-значимите събития за 
началото на българския 
куклен театър като есте-
тически осмислен жест. 
През 1924 година група 
интелектуалци, предим-
но изявени художници, 
се обединяват и създа-
ват куклено-театрално-
то представление „Викат 
ни в живота“. В рисун-
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надникват отвътре в твор-
ческия процес на създава-
не и оживяване на исто-
рии с художествените 
сценични обекти – кукли, 
маски, конструкции.

 Съвместна публикация 
с „Литературен вест-

ник”, 2016, бр. 1

Зорница Каменова

професионалистите като 
един от най-изявените 
и талантливи художни-
ци-сценографи през 60-те 
и 70-те години на XX век 
в България и създател на 
специалността за куклен 
театър в НАТФИЗ през 
1962 година. С почит и 
уважение към делото му в 
съпътстващата програма 
към изложбата е включен 
филм за може би най-зна-
чимия му авторски спек-
такъл –„Крали Марко“. 
Това са само част от пара-
лелните събития в излож-
бата „Анатомия на Кукла-
та“.  Включени са още 
прожекции на филми, по-
светени на кукленото из-
куство, както и любопит-
ни уъркшопи с хартиени 
изрезки и театър на сен-
ките, дървени скулптури 
и силиконови маски за 
малки и големи, които да 

ки, автентични карикату-
ри и архивни документи 
е представено делото на 
интелектуалците проф. 
Александър Балабанов, 
Борис Денев, Атанас Дон-
ков, Константин Щърке-
лов, Сирак Скитник, Ели-
савета Консулова-Вазова, 
Андрей Николов, Никола 
Танев, Александър Божи-
нов, Ст. Л. Костов, Сте-
фан Киров и др.

Всяка една изложба за 
куклена сценография не 
би била пълна, ако в нея 
не присъства името на 
арх. Иван Цонев. Макар 
че отдавна не работи ак-
тивно, той е уважаван от 

„Семейство Замза” по новелата 
„Преображението” на Франц 
Кафка – кукли и сценография 
Петя Караджова,  адаптация 
и реж. Катя Петрова, Учебен 
куклен театър НАТФИЗ „Кр. 
Сарафов” и Държавен куклен 
театър – Сливен, 2014.

„История за чайка и банда котараци” – сценография и кукли 
Майа Петрова по Луис Сепулведа, сценична адаптация на Ина 
Божидарова и Катя Петрова, реж. Катя Петрова, Столичен 
куклен театър, 2008.
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крит с последния филм 
на големия български ре-
жисьор и преподавател по 
кино – Иван Георгиев-Гец, 
който ни напусна през 
2015 година. „Усмивките 
на българските комедии“ 
беше представен от съре-
жисьора на филма Ра-
дослав Илиев.

Може да разделим до-
кументалните филми на 
„Златен ритон“ 2015 в две 
условни тематични групи 
– едната, посветена на со-
циалистическото ни мина-
ло и незавършващия пре-
ход, а другата, посветена
на конкретни личности.
От своя страна филмите
бяха такива, които разка-
зват историите на наши
съвременници и такива,
които са посветени на зна-
чими личности от българ-
ското минало, като Христо
Ботев и Св. Методий.

И двата наградени доку-
ментални филма „Народен 
дом на терора“ и „Опит за 
биография на лицето Х“, са 
посветени на травматич-
ното ни комунистическо 
минало. А вторият изслед-
ва и последвалия неуспе-
шен преход, който все още 
продължава. Както броят 
на филмите с такава те-
матика, така и наградите 
показват недвусмислено 

дадена на филма „Опит за 
биография на лицето Х“ на 
режисьора Васил Живков. 
Наградата за режисура 
отиде при Борислав Колев 
за филма „Салто Морта-
ле“. При анимационните 
филми положението беше 
по-различно – там царе-
ше пълен синхрон между 
оценките на журито, кри-
тиката и публиката. Голя-
мата награда „Златен ри-
тон“ 2015 за анимационен 
филм спечели „Любов с 
превалявания“ на Андрей 
Кулев и Ася Кованова, по 
музика на Петър Дундаков 
Журито връчи още една – 
специална награда за ани-
мационно кино на филма 
„Стих и щрих“. Традици-
онно, имаше награда и за 
дебютанти както в доку-
менталното, така и в ани-
мационното кино.

Фестивалът беше от-

Под знака на документа

22-ри фестивал на до-
кументалното и анимаци-
онно кино се проведе тра-
диционно в град Пловдив, 
между 30.11 и 05.12.2015 г. 
Както обикновено фести-
валът събра голяма част от 
българските кинотворци и 
кинокритици. Състезаваха 
се 24 документални фил-
ма и 14 анимационни.

Това издание на фести-
вала премина под сянката 
на спора относно това кой 
трябва да вземе голямата 
награда за документално 
кино. Липсата на едино-
душие (което за мен не е 
проява на нещо негатив-
но, напротив) се потвърди 
и от факта, че наградени-
те филми бяха няколко – 
журито отличи като най-
добър филма на режисьора 
Стойчо Шишков „Народен 
дом на терора“, а награда-
та на гилдия „Критика“ бе 
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те филмът разказва изклю-
чително важни събития, 
но кинематографическа-
та стойност на разказа е 
на незадоволително ниво. 
Може би поради тази при-
чина наградата на гилдия 
„Критика“ отиде при друг 
филм: „Опит за биография 
на лицето Х“. Филмът-е-
се, който разкрива сил-
ната авторова позиция, е 
посветен  на политиката и 
живота в България от 1944 
г., та до наши дни.  Въпре-
ки че според мен филмът 
е прекалено дълъг и пре-
наситен със събития, това 
е и един от най-добрите 
филми на „Златен ритон“ 
2015 г. Още един филм 
беше посветен на събити-
ята от социалистическото 
минало на страната ни – 
„Агресията“ на Анна Пет-
кова, който взе наградата 
на СБФД.

Това, което беше ха-
рактерно за голяма част 
от историческите доку-
ментални филми, които 
използват възстановката 
за реконструиране на от-
минали събития, за които 
липсват архивни материа-
ли, е липсата на визуална 
култура или пък липсата 
на „изпипване“ на детай-
ла. Дали от желание да се 
пести или от немарливост, 
не мога да се ангажирам с 
оценка, но мога да отбе-
лежа фактите, посочвайки 
примери – имаше кадри, 
които пресъздаваха първа-

робности за извращения-
та, които представители 
на Народната власт извър-
шват срещу „враговете“ 
на властта след 09.09.1944 
г. именно в тази сграда. 
Представени са нови до-
кументи и доказателства, 
свързани с тези ужасява-
щи събития. Не мога да 
не отбележа обаче и фак-
та, че една голяма част от 
критиката изрази несъгла-
сие с мнението на журито. 
Според някои от критици-

важността на тази тема, а 
също и факта, че все още 
има много хора, които не 
искат да забравят и да нег-
лижират случилото се след 
1944 г., защото то има из-
ключителни последствия 
и днес. „Народният дом на 
терора“ е сграда в самия 
център на София, запази-
ла спомена за зловещи-
те събития, на чийто фон 
дори филмите на ужасите 
бледнеят. Режисьорът не 
спестява бруталните под-
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На церемонията бяха на-
градени младите автори 
на статиите, спечелили 
награди в конкурса, орга-
низиран от списанието и 
от сектор „Екранни изку-
ства“, ИИИзк. На фести-
вала „Златен ритон“ беше 
представена и книгата на 
проф. Надежда Маринчев-
ска „Анимационните хи-
бриди“.

По презумпция доку-
менталните филми би 
трябвало да отразяват 
както съвременната дей-
ствителност, така и ми-
налото, да запознават пу-
бликата със съдбите на 
значими личности, съби-
тия, процеси. В този сми-
съл документалното кино 
е изключително въздей-
стващо, но и важно за об-
ществото. И въпреки че на 
22-рия фестивал за доку-
ментално и анимационно
кино се дочуваха недовол-
ни възгласи от страна на
критиката, най-вече зара-
ди липсата на новаторство
сред конкуриращите се
филми от тази година, аз
мисля, че те все пак бяха
изпълнили своята цел.

Теодора Дончева

ярко на фестивала и бяха 
най-запомнящи се. Прово-
кативният „Салто морта-
ле“ със сигурност не оста-
ви публиката равнодушна, 
чуваха се аплодисменти 
по време на прожекцията. 
Този филм отведе зрителя 
в една безкрайна блъска-
ница между това да сим-
патизира на главния герой, 
ръкопляскайки по време 
на прожекцията от една 
страна, а от друга страна 
да се възмути и дори на-
скърби от неговите често 
пъти жестоки, брутални 
действия. Струва ми се, 
че много ясно можеше да 
бъде усетена позицията на 
режисьора на филма, тя 
не беше скрита. Това пра-
ви „Салто Мортале“ още 
по-провокативен, имайки 
предвид факта, че главен 
герой е спортистът Ан-
гел Генчев, който поставя 
българските щангисти в 
центъра на допинг скан-
дал на Олимпиадата в 
Сеул през 1988 г., а пона-
стоящем е затворник ре-
цидивист.

По време на фестивала 
се проведоха и две съби-
тия, пряко свързани с Ин-
ститута за изследване на 
изкуствата, БАН. Предста-
вяне на специалния брой 
на сп. „Проблеми на изку-
ството“, посветен на 100 
години българско кино и 
в памет на проф. Алексан-
дър Янакиев, дългогоди-
шен директор на ИИИзк. 

та половина на XIX век, в 
които се виждаха в кадър 
климатици по сградите. 
Друг пример – хайдути, 
които са стояли с месеци в 
планината и са водели бит-
ка след битка, стояха пред 
камерата с чисти, снежно 
бели и изгладени ризи и 
прилежно сресани коси. 
Повечето от документал-
ните филми на „Златния 
ритон“ имат държавно фи-
нансиране, особено оне-
зи, които са посветени на 
исторически събития и 
важни личности. Затова 
не мога да остана равно-
душна към тези очевидни 
проблеми във визията на 
документалните филми, 
които безцеремонно изва-
ждат зрителя от магията 
на киното и го захвърлят в 
свирепа бутафория!

Филмите-портрети за-
почнаха с филма „Васил 
Гендов – мит и реалност“, 
посветен на първия бъл-
гарски режисьор. Филмът 
на Илия Костов е реализи-
ран по повод 100 годишни-
ната от първия български 
игрален филм „Българан 
е галант“ (1915). „Извест-
ният непознат“ на Све-
тослав Овчаров за Иван 
Стоянович и „Добри Же-
лязков – фабрикаджията“ 
на Ярослав Ячев, допъл-
ват картината на филмите 
за исторически личности.

Документалните филми, 
посветени на наши съвре-
менници присъстваха 
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стъклен буркан с вода и сива 
правоъгълна платнена торба 
с червено въже в нея (в края 
на спектакъла Ева Гарниец 
ще го извади и ще завърши 
представлението, скачайки 
на него). Спектакълът запо-
чва ненадейно, като двамата 
пърформъри, досега посре-
щали зрителите и спокой-
но изчакали ги да седнат, 
преминават от полутъмното 
пространство (на публиката, 
организаторите и хората, за-
станали на бара в дъното) на 
осветения подиум. Те са обле-
чени в сиви еднакви гащери-
зони, боси и с отправен пред 
себе си съсредоточен поглед. 
Взимат едновременно двете 
червени ленти и ги закопча-
ват около вратовете си. Рафал 
Джемидок взима бялото въже 
за скачане и се отправя към 

неусетно приобщи зрителите 
към себе си със своето ясно 
заявено и честно изследвано 
на подиума желание да изпи-
та границите на човешкото 
тяло при необходимостта му 
да „разкаже“ преживените и 
акумулирани в него истории.

Празна сцена, осветена 
от няколко прожектора, по-
ставени в рецица от лявата 
й страна. На преден план, 
непосредствено пред първи-
те столове за публиката, две 
сиви маси – дясната е осве-
тителен и музикален пулт, 
а върху лявата има няколко 
прости, внимателно подреде-
ни предмета: прецизно сгъ-
ната във формата на квадрат 
червена хавлиена кърпа, две 
червени ленти, опънати една 
до друга, сгънато на четири 
бяло въже за скачане, голям 

Полски танцов спектакъл на 
сцената на ДНК в София: My life in 
tears, или истории без думи

My life in tears – танцо-
во представление на Рафал 
Джемидок (Германия, Пол-
ша). Концепция и хореогра-
фия Рафал Джемидок, ос-
ветление и пространство 
Ева Гарниец, музика Рафаел 
Роджински, костюми Пе-
тра Коринг, участват Рафал 
Джемидок и Ева Гарниец. Го-
стуване в България на 20 фев-
руари 2016 – ДНК-Простран-
ство за съвременен танц и 
пърформанс в НДК (в рамки-
те на Програма „Мигрира-
щото тяло“ на ДНК, която 
се финансира по Програма 
„Култура“ на Столична об-
щина за 2016 г.). Спектакъ-
лът гостува с подкрепата на 
Полски институт в София.  

Спектакълът “My life in 
tears” на Рафал Джемидок, 
танцьор,  работещ в Германия 
и Полша, и Ева Гарниец, свет-
линен дизайнер, участвала в 
екипите на Гжегож Яжина и 
Михал Задара, който гледах-
ме на 20 февруари в наскоро 
откритото, но вече натрупа-
ло впечатляваща биография 
пространство за съвременен 
танц и пърформанс ДНК (в 
рамките на НДК), зарази при-
състващите със своята от-
кровеност. Представлението 
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то диша леко и равномерно, 
ръцете му правят меки при-
зоваващи ни, придърпващи 
ни към тялото му движения, 
докато отстъпва все по-назад 
към дъното и изхода от сце-
ната, а дишането му става все 
по-учестено и накрая преми-
нава в скръбно скимтене и 
нарастващ плач. Вече крайно 
(смъртно) уморен, той сяда 
на стола на Ева Гарниец, а 
тя, взела червеното въже за 
скачане, излива буркана с 
останалата вода върху глава-
та си и заема мястото на Ра-
фал Джемидок в центъра на 
подиума пред нас, методич-
но отскачайки в простран-
ството, докато пред очите ни 
останат само червените сле-
ди от въжето в тъмнината на 
сцената/на вселената.

В чудесния разговор, кой-
то стана между танцьорите 
и зрителите след спектакъла, 
Рафал Джемидок призна, че 
не би могъл да намери слове-
сен израз за историите, които 
само преди минути разказа 
със средствата на танца. Наи-
стина това бяха невероятни 
истории – банални и уникал-
ни като изживяване за всеки 
от присъстващите, за които 
всички думи са слаби и не-
нужни.

Съвместна публикация с 
в. „Литературен вестник“, 

бр. 8, 24.02.–1.03.2016

Камелия Николова

изговаря/повтаря повече. Тя е 
изтощена, но  не и преодоля-
на; тя продължава да е част от 
тялото на човека пред нас (а 
в преобладаващия случай – и 
от телата на присъстващите, 
„спомнили“ си свои подобни 
истории).  Когато тялото на 
актьора възстанови силите 
си, то отново ще има потреб-
ност да я изговори.

Следващата история е за 
човека, затворен в малко про-
странство – пространството 
на своята стая, на работния 
офис, на приятелския кръг, 
на позволените постъпки, на 
собствения си живот. Сега 
огънатото на пода въже за 
скачане е очертало във фор-
мата на елипса това ограни-
чено място, а все по-забърза-
но движещото се в него тяло 
на танцьора ни приобщава 
към стремежа му да го на-
пусне и към отчаянието му 
от невъзможността да напра-
ви това. След обичайната, но 
ставаща все по-дълга почив-
ка с пиенето на вода от бур-
кана и бърсането на потта 
с червената хавлиена кърпа 
следва друга история. Тя е за 
въодушевлението на тялото 
от полета му в голямо нео-
бятно прастранство и неиз-
бежната умора и отказване от 
този полет. После – четвърта 
(за тичането назад) и пета (за 
придвижването с торса и кра-
ката), за да достигне Рафал 
Джемидок накрая до послед-
ната си история, която иска 
да сподели с присъстващите. 
Той е прав пред нас, в начало-

левия ъгъл в дъното на поди-
ума, а Ева Гарниец сяда пред 
музикално-осветителния 
пулт и остава там спокойна 
и неподвижна почти до края 
на спектакъла, внимателно 
наблюдавайки онова, което 
прави партньорът й, и доба-
вяйки към движенията му в 
определени моменти подхо-
дяща музика.

В продължение на малко 
повече от час Рафал Джеми-
док (р. 1971 г.) ни разказва с 
един минималистичен набор 
от средствата на съвремен-
ния танц няколко истории, 
които явно са особено важни 
за него и са дълбоко акуму-
лирани от тялото му. Първата 
от тях е (за) скачане на въже. 
Тялото на вече немладия тан-
цьор и понатежал 45-годи-
шен мъж ни представя тази 
незабравима своя история 
(за малкото неуморно мом-
че, сливащо се и общуващо 
на воля с пространството), 
повтаряйки упорито и моно-
тонно простото движение на 
скока до пълното си физиче-
ско изтощение. Ние виждаме 
процеса на това изтощение, 
то се случва и нараства пред 
нас, предавайки ни незабеле-
жимо енергията на обречения 
си ентусиазъм. Танцьорът 
се опира на масата, избърсва 
потта си с червената кърпа, 
пие малко вода от големия 
прозрачен буркан. Краят на 
тази първа история, както и 
на всички останали, които ще 
последват, е във физическата 
невъзможност на тялото да я 
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висшисти припомнят на сво-
ите професори, че все още 
не са си намерили работа по 
специалността, или утвърде-
ни преподаватели си търсят 
още по-престижен колеж или 
университет. Във връзка с 
това се предлагат и семинари, 
които помагат на безработни-
те хуманитари да подготвят 
по-добро CV, учат ги как да 
се представят по-убедително 
на интервю за работа и т.н. 
Обучителната част на форума 
обхваща обаче и самите твор-
ци. Предлагат се уъркшопове, 
на които психолози и писате-
ли учат художниците, фото-
графите и скулпторите как да 
представят сами творбите си 
в галерии, музеи, пред раз-
лични аудитории, както и по 
какъв начин да промотират 
работата си сред галеристи-
те и критиците. Отново за 
творците са предназначени 
и срещите с производители 
на материали, които им по-
казват нови техники с новите 
си продукти. За всички ме-
роприятия се плаща, заради 
което всички участници неу-
морно сноват от зала в зала, 
разговарят и разменят коор-
динати. Присъствието тук се 
мотивира и от съпътстващия 
панаир на книгите за изку-
ства, на който са представени 
всички сериозни американ-
ски издателства. В края на 

участие между 3 и 4 хиляди 
професионалисти (предим-
но историци на изкуство-
то), което прави събитието 
по-мащабно от конгрес спо-
ред европейските представи 
(най-многолюдният Византо-
ложки конгрес бе в Москва, 
защото събра 1500 участни-
ци). В действителност на-
учната част в това събитие е 
доста размита в различни ин-
тердисциплинарни сесии по 
предварително заявени па-
нели и подбрани участници. 
Там не се споделят особени 
нови открития в различни об-
ласти на историята на изку-
ството, а се коментират идеи, 
техники на преподаване, про-
екти и най-вече се устано-
вяват контакти. Съществена 
част от събитието, което бих 
нарекъл по-скоро форум, е 
търсенето на работа: млади 

Шарен свят – шарен форум

Асоциацията на колежи-
те за изкуствата/College Art 
Association (САА) е основа-
на през 1911 г. като едно от 
многобройните северноаме-
рикански просветни друже-
ства http://www.collegeart.org/
about/. Една от впечатлява-
щите дейности на асоциаци-
ята е публикуването на три 
специализирани и реферира-
ни издания за изкуства: Art 
Bulletin, Art Journal и CAA.
Reviews. Всяка година през 
месец февруари САА прове-
жда своята годишна конфе-
ренция, която претендира да 
е най-голямото събитие в об-
ластта на изкуствата и знани-
ето за тях в света.

104-тата годишна „конфе-
ренция“ на САА се проведе 
в хотел „Мариот Уардман 
Парк“, Вашингтон, в периода 
03.–08.02.2016 г. В нея взеха 
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GettyInternationalProgram/. 
Чуждестранните учени изку-
ствоведи, одобрени от органи-
заторите, стават пълноправни 
членове на САА за една го-
дина, ползват се от правото 
безплатно да участват във фо-
рума и имат задължението да 
изнесат доклад по предвари-
телно одобрена тема на коло-
квиум в деня преди началото 
на голямото събитие. Грантът 
покрива всички разноски по 
издаването на виза, пътуване-
то и пребиваването на успеш-
ните кандидати в САЩ.

Кандидатстването се обя-
вява в края на месец август 
предната година и за него ос-
вен необходимите документи 
на кандидата се изисква само 
препоръката на неговия ра-
ботодател. За конференцията 
през 2016 г. се бяха явили 68 
кандидати от различни дър-
жави, а одобрените бяха 15, 
сред които имах честта да 
бъда и аз.

Емануел Мутафов

с история на изкуството, с 
преподаването им, публику-
ване и търговия на изкуство 
да се срещнат и да обсъдят 
бъдещите си лични и гилдий-
ни планове. Следващата го-
дишна конференция на САА е 
през февруари 2017 г., но ще 
се проведе в Ню Йорк.

От пет години фондация 
Paul Getty и САА имат про-
грама за стипендии за участие 
на чуждестранни учени в го-
дишния форум на САА http://
www.collegeart.org/CAA-

форума цените на книгите 
падат драстично и всички си 
тръгват огънати, но щастли-
ви от тежестта на мечтаните 
книги. На форума присъстват 
освен това студенти, гале-
ристи, музейни работници, 
собственици на фирми, които 
произвеждат интерактивни 
образователни игри, издате-
ли на книги, специализирани 
списания и учебници, музи-
канти и всякакви интересни 
персони от всички раси и въз-
расти, които имат идея как да 
разнообразят познанието за 
света на изкуството, който в 
САЩ е доста обемен. За мен 
бе изненада да разбера напри-
мер, че студентите по анима-
ция в някои от американските 
колежи едновременно създа-
ват визуален и музикален об-
раз със средствата на новите 
технологии.

С други думи, за почти сед-
мица форумът на САА дава 
уникална възможност на хора, 
които се занимават с изкуство, 
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писател, художник и градо-
строител е убеден, че „Кога-
то човек пътува и наблюдава 
визуални неща, като архитек-
тура, рисунки или скулптури, 
той използва очите си и рису-
ва така, че да възприеме дъл-
боко, като част от познанието 
всичко, което вижда. Каме-
рата е за мързеливите, които 
използват машина, за да из-
върши наблюдението вместо 
тях. Да рисуваш самият ти, 
да следваш линиите, да рабо-
тиш с обемите, да организи-
раш повърхността – всичко 
това значи първо да гледаш, 
след това да наблюдаваш и 
накрая може би да откри-
еш… и  само тогава идва вдъ-
хновението“.

С любов, възхищение и 
вдъхновение от Новия свят, 
разкрил пред очите му богата 
визуална култура и хилядо-
летни традиции, 24-годиш-
ният младеж започва своя 
пътнически дневник, чии-
то текстове и илюстрации, 
събрани и систематизирани, 
ще се превърнат в “Le Voyagе 
d’Orient”. Това е първата кни-
га, която Шарл Едуард Жан-
ре, по-късно известен като 

двамата приятели пътуват 
през Бохемия, Сърбия, Румъ-
ния, България и Турция с ра-
ница, във втора класа на кора-
би и влакове, върху мулета и 
магарета, но най-често пеша. 
Въпреки фотоапарата, който 
Шарл Едуард Жанре носи, 
той предпочита да запечатва 
всички свои впечатления в 
скицника си. Бъдещият ар-
хитект, дизайнер, урбанист, 

105 години от написването и 50 го-
дини от първото издание на книгата 
на Шарл Едуард Жанре-Льо Корбю-
зие „Пътуване на Изток“

https://mitpress.mit.edu/
books/journey-east

През 1911 г. Шарл Едуард 
Жанре, който все още тър-
си своя професионален път, 
решава заедно с приятеля си 
Огюст Клипщайн да пред-
приеме пътуване от Берлин 
през Дрезден, Прага и Виена 
до Константинопол. От ме-
сец май до месец октомври 

Корицата на изданието „Пътуване на Изток“,  MIT Press, 2007 
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ния му град Ла Шо дьо Фон 
в Швейцария, първата поло-
вина от пътеписите се поя-
вяват в местния вестник още 
докато младежите пътуват из 
Балканите. След връщането 
си в родината си Шарл Еду-
ард Жанре решава да събере 
ръкописите в книга и да ги 
публикува през 1914 г. в па-
рижкото издателство Mercure 
de France[3]. Началото на Пъ-
рвата световна война спира 
реализирането на тази идея и 
ръкописът е прехвърлен към 
архивите на Льо Корбюзие, за 
да се появи през 1966 г. като 
неговото последно послание, 
обединяващо началото и края 
на творческия му път.

Текстовете в пътническия 
дневник носят различни име-
на според градовете, през 
които е минавал, паметни-
ците, които е посещавал, или 
местата, които са го впечат-
лили, като например Виена 
(Vienna), Константинопол 
(Constantinople), Джамиите 
(The Mosques), Гробниците 
(The Sepulchers), Партенонът 
(The Parthenon), Спомени от 
Атон (Recollections of Athos).

Скиците и описанията от 
България са свързани с пъ-
туването му през страната и 
конкретно с престоя му във 
Велико Търново, Казанлък и 
Габрово. Само един от тек-
стовете е озаглавен “Turnovo” 
(Търново) и е изцяло посветен 
на впечатленията му от този 
град. В частта “The Danube” 
(Дунава), която предше-
ства “Bucharest” (Букурещ) 

архитект, като откровение за 
същността на архитектурата, 
която е „спектакъл от форми 
в светлина, една ясна, по-
следователна и разбираема 
за ума система“. Пътуването 
на Изток разкрива на младия 
изследовател един нов свят с 
богата култура, различна от 
тази, сред която той живее. 
Когато то приключва, бъде-
щият архитект възкликва: 
„Колко болезнен беше екс-
тазът, който ни обхвана в тези 
храмове на Изтока!  Почув-
ствах, че потъвам в себе си, 
обзет от срам. Все пак часо-
вете, прекарани в тези мъл-
чаливи светилища, ме вдъх-
новиха с младежки кураж и 
истинско желание да стана 
почетен строител“.

Настоящият текст се ос-
новава на последната пу-
бликация на MIT Press на 
“Journey to the East”, изда-
дена през 2007 г. под редак-
цията на Иван Жакнич (Ivan 
Zaknic[2]), преводач на из-
данието от 1987 г., който в 
продължение на 20 години не 
спира своите проучвания за 
тази първа литературна твор-
ба на младия Шарл Едуар 
Жанре и неговото пътуване 
на Изток.

„Пътуване на Изток“ е 
дневник, който се състои от 
20 пътеписа, карта на марш-
рута на двамата пътешестве-
ници и много ръчни скици, 
илюстриращи впечатленията 
на бъдещия художник, архи-
тект и философ. Написани 
за неговите приятели в род-

Льо Корбюзие, написва, но 
която дава за публикуване 
няколко седмици преди смъ-
ртта си през август 1965 г. 55 
години след създаването на 
пътеписите и рисунките, през 
1966 г. в Париж е публикуван 
целият дневник.  През 1974 г. 
излиза от печат италианската 
версия на оригиналния текст 
на “Le Voyage d’Orient”, през 
1979 – японската, а през 1981 
английската версия “Journey 
to the East”, но без в тях да са 
отпечатани повечето рисунки 
от скицника, свързани с това 
пътуване. До началото на 
осемдесетте години само ня-
кои от рисунките се появяват 
в отделни публикации, но те 
все още не са били предо-
ставени на издателите. Днес 
огромното количество доку-
менти, отразяващи живота и 
творчеството на Корбюзие, 
са на разположение на всич-
ки изследователи във фонда-
цията на негово име в Париж.

Първата публикация на из-
дателството на MIT[1] през 
1987 г., посветена на 100-го-
дишнината от рождението на 
Льо Корбюзие, е препечатана 
три пъти, като последната е 
през 1994 г. По време на юби-
лея на световноизвестния 
архитект в изложби и публи-
кации се отбелязва значе-
нието на Le Voyage d‘Orient 
като основополагащ камък 
за формирането на неговата 
творческа кариера. Според 
самия Корбюзие „Пътуване 
към Изток“ е важен документ 
за неговото израстване като 
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чалото на ХХ век, а са реал-
ни, съществуващи в ежедне-
вието на българите животни.

Слизайки от стръмните 
скали, върху които е разпо-
ложен град Велико Търно-
во, Шарл Едуард Жанре се 
сбогува с Европа[5] и на кон 
пресича Балкана през „къ-
рвавочервената“ Шипка, за 
да се спусне към Казанлък, 
Долината на Розите и Стара 
Загора. В следващия пътепис 
“On Turkish soil” (На турска 
почва) впечатленията от пре-
минаването през българска-
та територия на юг от Стара 
планина са отразени само в 
графиките, в които са нари-
сувани къщи и дворове от 
Казанлък. След двуседмичен 
престой в района на Долина-
та на розите, на път за Одрин 
и Константинопол двамата 
пътешественици премина-
ват през Стара Загора и Сей-

„огромната скала, по която 
е построен градът, една без-
редна (непокорна) морена от 
къщи, накъдрена от пътеки“. 
Силно впечатлен от приро-
дата и архитектурата на гра-
да, той възкликва: „Какъв 
необикновен град, за който 
никой никога не ми е споме-
навал, отдалечен от всички 
линии на комуникация. Той е 
толкова изящен, както е Ави-
ла в Испания“. Не по-мал-
ко възхищение и удивление 
предизвикват у него огром-
ните волове, които се къпят в 
реката, обикаляща като лен-
та целия град. С изумление 
той осъзнава, че тези сиви, с 
бели стомаси и черен гръб-
нак животни, които е виждал 
изобразени на платната на 
неизвестен художник от ХV 
век[4], не са творческа из-
мислица на автора, както се е 
приемало в изкуството до на-

и  “Turnovo” (Търново), се 
споменават селищата Княже-
вац (Гургусовец) и Неготин, 
които и до днес са на бъл-
гаро-сръбската граница. От 
престоя в Неготин най-силно 
впечатление на младите пъте-
шественици прави сватбата, 
на която присъстват, и особе-
но „странната“ музика, която 
се изпълнява. „Звученето на 
тази музика е ново за нас не 
поради инструментите, кои-
то са подобни на нашите, но 
поради ритъма и хармонич-
ната подредба. Тогава това е 
един музикален символизъм, 
за който ние не знаем нищо 
и който ние ще приемем за 
невъзможен в нашата епоха 
на индивидуализъм. […] в 
Неготин аз чух гласа на бога, 
който бих почитал…. Или 
по-скоро това са химни към 
този бог, те са въздишките, 
замечтаността и страстните 
емоции на тези хора, живе-
ещи на тези необятни земи, 
които изискват подвижност, 
вечно скитничество, и сво-
бода, необикновена и пълна, 
която е за завиждане и която 
събужда чувство за голямо 
достойнство във всяка душа.“ 
Следващите впечатления, 
вече от българска земя, са 
споделени само в един пъ-
тепис “Turnovo” (Търново), 
който изяло е посветен на бъ-
лгарския град, неговия живо-
писен силует и красивите му 
къщи и църкви.

Веднага след като слиза от 
влака, на залез слънце Шарл 
Едуард Жанре се качва върху 

Рисунка на Корбюзие от пътуването му през Велико Търново през 
1911 г.
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в Академията на Сиена. Тези 
платна според преводача на 
книгата се намират в Пинако-
тека Национале в Сиена. Има 
известно разминаване в име-
ната на платната, които спо-
ред Иван Жакнич са: Триум-
фът на Смъртта, Триумфът 
на Славолюбието, Триумфът 
на Непорочността и Триум-
фът на Любовта.

При моето посещение в 
Пинакотека Национале в Си-
ена не можах да ги видя, а 
при запитването ми дали не 
са прибрани във фондохра-
нилищата на пинакотеката, 
не получих отговор.

[5]От историческа гледна 
точка е странно, че младият 
Корбюзие възприема Търно-
во като последния град, кой-
то го свързва с  Европа, пре-
ди да пресече Шипченския 
проход. Въпрки че България 
вече е обявила своята незави-
симост през 1908, той е убе-
ден, че преминавайки Стара 
планина, навлиза в турска 
територия. Вероятно поради 
тази причина преди още да е 
стигнал Одрин, пише за тур-
ските цигани, които среща по 
пътя си, за турците, яздещи 
магаре, или турците, които го 
поздравяват по пътя.

[6] Старото име на Симео-
новград от 1872 до 1929 г. е 
било Търново – Сеймен.

Малвина Русева

настоящия текст не може да 
се застъпят подробности от 
съдържанието на представя-
ната книга, както и свързани-
те с България описания – кра-
сивата природа, непознатата 
архитектура, неизвестните 
градове…

За съжаление, книгата 
„Пътуване на изток“ не е пре-
ведена на български и засега 
може да се чете само на чужд 
език. Буди недоумение фак-
тът, че пътеписът „Пътуване 
към изток“ на Шарл Едуард 
Жанре – Льо Корбюзие не е 
издаден у нас и наблюдени-
ята на световноизвестния му 
автор не са получили широка 
популярност сред български-
те архитекти.

Бележки:
[1] The MIT Press –

Massachusetts Institute of 
Technology, Cambridge, 
Massachusetts.

[2] Иван Жакнич е профе-
сор по архитектура в Уни-
верситета Лихай (Lehigh  
University, USA) и Visiting 
Fellow в Принстънския уни-
верситет.

[3] Издателството е извест-
но с публикуването на пър-
вите преводи на Ницше, пър-
вите произведения на Андре 
Жид, Пол Клодел, Аполинер, 
Маларме. През 1958 г. е ку-
пено от издателство „Галли-
мар“.

[4] Корбюзие описва воло-
вете, впрегнати в колесници-
те на Смъртта, на Суетата и 
на Покварата, които е видял 

мен[6], които само са споме-
нати в пътеписа.

В изданието на MIT Press 
от 2007 година на „Пътува-
не на Изток“ са публикувани 
осем рисунки от България, а 
именно:

Скица на селска къща в с. 
Шипка

Скици на къщи в Търново
Скица на интериор от 

Търново
Акварел на манастир в 

Габрово
Скица на селска къща от 

Казанлък
Скици на плана на къща 

в Казанлък и переспектива 
на същата къща

Скица на двор с мрамор-
на чешма

Дневникът на Льо Корбю-
зие е писан преди 105 години, 
но от историческа, етнограф-
ска и архитектурна гледна 
точка той представлява ин-
терес за всеки, който би се 
вслушал в непредубедените 
разкази на младия европеец 
за бита, нравите и културно-
то наследство на народите, 
населявали земите, наречени 
от него „Изток“. Рисунките, 
илюстриращи впечатленията 
от архитектурата на различ-
ни сгради, градските силуети 
и пространства, скулптури, 
стенописи и надгробни па-
метници, са актуални и до 
днес за всеки изследовател на 
духовната и материална кул-
тура на страните, през които 
Шарл Едуард Жанре е пре-
минал със скицник в ръка.

В ограничения обем на 
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Целта на „Периферни екс-
пресионизми“ е обсъждането 
на артистичното общуване, 
трансграничните срещи и 
съвместните мрежови стра-
тегии и практики на модер-
ното изкуство в Европа през 
първата половина на ХХ век, 
които са от фундаментално 
значение за създаването на 
eвропейска културна иден-
тичност.

Краткосрочна задача на 
проекта е издаването на сбор-
ник със студии на участници-
те от различните региони.

Ирина Генова

дователски проект, който се 
фокусира върху транснаци-
оналното разпространение, 
усвояване и преработване на 
немския експресионизъм в 
други европейски региони 
като Скандинавия, Прибал-
тика, Иберийския полуо-
стров, Централна и Източна 
Европа, Балканите през пъ-
рвата половина на ХХ век. 
Проектът обединява учени 
от областта на история на из-
куството, литературни и кул-
турни изследвания от уни-
верситети, изследователски 
институти и музеи, с идеята 
за формиране на мрежа от 
професионалисти. Бях пока-
нена да участвам в проекта от 
българска страна като изсле-
дователка и университетска 
преподавателка.

За проекта „Периферни 
експресионизми“

През декември минала-
та година в университета 
„Якобс“ в Бремен се състоя 
уъркшоп по проекта „Пе-
риферни експресионизми“, 
ръководен от проф. Изабел 
Вюнше.

“Peripheral Expressionisms” 
е интердисциплинарен изсле-
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